DODATEK č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 21. 4. 2020
(dále též jen „dodatek" nebo „dodatek č. 1")
(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany
Kupující

Královéhradecký kraj

se sídlem:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO

708 89 546

DIČ

CZ 708 89 546

zástupce

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

bankovní spojení:

č. účtu:
dále jako „kupující" a

Prodávající

KASCH - interiér s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 27896

se sídlem
IČO

Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

DIČ

CZ 26831724

zastoupený

Zbyňkem Klapuchem, jednatelem

26831724

bankovní spojení

číslo účtu
dále jako „prodávající"; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany"

1.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek") ke Kupní

smlouvě ze dne 21. 4. 2020 (dále též jen „Smlouva"), která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným

dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I.
Etapa - dodávka vybavení - zastavěný nábytek", zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ").

2.

Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 15.1. původní Smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných
zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též
jen „ZZVZ"), v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek a nutných změn, které nebyly zahrnuty

v původním závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než 10 %

původní hodnoty závazku, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ - změny podle Přílohy č. 1.

3.

Výše celkových dodatečných dodávek činí 89 974,50 Kč bez DPH
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4.

Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 89 974,50 Kč bez DPH.

5.

Kupní smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:

Článek 7 Kupní cena zboží, odst. 1 se mění následovně:

Článek 7
Kupní cena
Odst. 1 - dle výše uvedených změn nově zní:

1.

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém

rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH

7 751 571,50

(sedm milionů sedm set padesát jedna tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých a padesát

haléřů)

DPH v Kč samostatně

1 627 830,02

(jeden milion šest set dvacet sedm tisíc osm set třicet korun českých a dva haléře)
Celková cena v Kč včetně DPH

9 379 401,52

(devět milionů tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta jedna korun českých a padesát dva haléřů).

Ostatní odstavce čl. 7 - beze změn.
6.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, kupující obdrží čtyři výtisky a prodávající obdrží jeden.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí kupující. Předmětná smlouva
se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam
jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno,
připojují své podpisy.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje

RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.
Příloha:
Příloha č. 1 - rozpočet a Tabulka změny závazků
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Za objednatele
V Hradci Králové dne...........

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Za zhotovitele

V Ostravě dne.....................

Zbyněk Klapuch

jednatel

strana 3 (celkem 3)

Příloha č. 1 dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 21.04.2020

rozpočet a Tabulka změny závazků

CENOVÁ NABÍDKA
ZAKÁZKA C. 10/04/2020/D

Dodavatel:

KASCH - interiér s.r.o. • zastoupena ZbyňkemKlapuchem - jednatel společnosti

Sídlo:
ČO:

J. Šamala 318/10,725 25, Ostrava - Polanka nad

DIC:

Odběratel:

Královehradecký kraj

Firma:

Krajský úřtad Královehradeckého kraje

26831724

IČO:

70889546

CZ26831724

Adresa:

Pivovarské náměstí 1245,500 03, Hradec Králové

Kontaktní osoba:

Perdula Dan

Kontaktní osoba:

František Mrázek DiS

Vlobil:

■■■■i

Mobil:

Odrou

Bank, spojení:

Dislo účtu:

zax:

E-mail:

__________

E-mail:

www:

www.kasch.Ct

Datum:

18.8.2020

Matnost nabídky:

14 dnů

Fermín dodáni:

Do 4 týdnů od závazné objednávky

Záruční doba:

2 roky

3latba / splatnost:

fakturou /14 pracovních dni

AKCE: Oblastní nemocnice Náchod • zalistování pracovních linek
Popis položky

Položka

1

Hliníková lišta

eloxovaná

- 25x25

mm - hliníkový profil - porodní elox, vc instalace, pro zalistovaní spáry mezi horními
'
....
’
H
K '
skřínkami pracovních linek a stropem

MJ

Počet

.
bm

...
285

Cena IMJ bez DPH

Celkem bez DPH

315,70 Kč

, z.
89 974,50 Kč

DPH

CenaDPH

21%

......
18 894,65 Kč

Cenas DPH

108869,15 Kč
’

2
3

v ceně ie započáno - režijní hodinová sazba . diety , cestovné a ubytováni

4
5
cena za dílo bez DPH

89 974,50 Kč

18 894,65 Kč

DPH

cena za dílo včetně DPH
Razítko a podpis objednávajícího :

108 869,15 Kč
Razítko a podpis dodavatele :

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)
Název veřejné zakázky:______________________________________________________________
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka vybavení zastavěný nábytek"
§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)

7 661 597,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na
vyhrazené změny závazku (opce)?
Druh veřejné zakázky

služby nebo dodávky

Vícepráce (kodst. 4)
Méněpráce (kodst. 4)

+ 89 974,50 Kč bez DPH
- 0,00 Kč bez DPH

NE

Součet všech víceprácí {k odst. 4)
Součet všech méněprací (k odst. 4)
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

a)

(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)

b)

(Změna ZzS / Smluvní cena) <

Dodatek č. 1

ANO

Dodatek č. 2

NE

"+89 974,50 Kč bez DPH
- 0,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

89 975 Kč < 5 494 000 Kč

Nejedná se o podstatnou
změnu závazku.

147% < 10,00%

10 %

§222 -TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena

7 661 597,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 5)
+ 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (kodst. 5)______________ ____________ - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5)
Součet všech méněprací (kodst. 5)
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)
lij] (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %

+ 0,00 Kč bez DPH
- 0,00 Kč bez DPH

1______________________________________________________________________________________________________ __________

~z

0,00 Kč bez DPH

0,00% < 50,00%

Dodatek č. 1

ANO

POSOUZENÍ:

___________________________

Nejedná se o podstatnou
změnu závazku.

§222-TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena

7 661 597,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 6)
Méněpráce (6) související s vícepracemi
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

+ 0,00 Kč bez DPH
- 0,00 Kč bez DPH
- 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (kodst. 6)

+ 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6)
souvisejících s vícepracemi
Součet všech méněprací (k odst. 6)
nesouvisejících s vícepracemi
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %

Dodatek č. 1

ANO

- 0,00 Kč bez DPH

- 0,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

0,00% < 50,00%
1/2

POSOUZENÍ:
Nejedná se o podstatnou
změnu závazku.

Tabulku soravu/e:

s

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

7 661 597,00 Kč bez DPH

(Smluvní cena

(5)

Všechny vícepráce (k odst. 5)

+ 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 5)
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

Všechny vícepráce (k odst. 6)

+ 0,00 Kč bez DPH

(6) Všechny méněpráce (kodst. 6)
související s vícepracemi
(Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
((vícepráce po odečtení méněprací)
(9) (Navýšení / Smluvní cena) < 30 %

- 0,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

0,00% < 30,00%

§222-TABULKA K ODSTAVCI 7

(Cena původních (nahraz.) položek
|Cena nových položek
POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst 7)

0,00
0,00
0 Kč >
- 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7)

Kč bez DPH
Kč bez DPH
0 Kč
Kč bez DPH

Dodatek č. 1

ANO

- 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku

1
+ 89 974,50 Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku)

- 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálníhododatku)

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálníhododatku)

89 974,50 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)

7 661 597,00 Kč bez DPH

•

Cena po navýšení z dodatku č. 1

7 751 571,50 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)
Výpočet provedl/a:

2/2

7 751 571,50 Kč bez DPH

Jméno a příjmení

Tabulku spravuje.

