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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.».

uzavřené dne 15. 4. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.f Občanský
zákoník, v platném znění
Číslo smlouvy objednatele: 2021/0040

Objednatel:
Obchodní firma:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
se sídlem:
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2548
Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem společnosti
zastoupený:
na základě plné moci
IČO:
275 02 988
DIČ:
CZ27502988
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")
1.2

Zhotovitel:
Obchodní firma:
KlimatizaceSmile s r.o.
se sídlem:
Nám. 28. dubna 40, 635 00 Brno
zapsaná v Obchodním rejstříku u kraj, soudu v Brně, oddíl C, vložka 91810
IČO: *
047 66 008
DIČ:
CZ04766008
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Další osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele v mezích této smlouvy ve věcech technických:
J

c

| ! |iii

i i

(dále jen „zhotovitel“)

1) Smluvní strany se na základě Evidenčního listu změny stavby č. 1, který'je nedílnou součástí
tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 dohodli na následující změně výše specifikované smlouvy
o dílo:
Zhotovitel nabídl dřívější termín zahájení realizace, se kterým objednatel souhlasí. Na základě
těchto skutečností dochází ke změně termínu realizace díla tak, jak je uvedeno v Krycím listu
nabídky, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva
se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a že sjeho obsahem bezvýhradně
souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
Přílohy:
1. Evidenční list změny stavby č. 1
2. Krycí list nabídky

V Hradci Králové dne

*4

1 1 -05- 2021

’ 1 -05- 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti

údržbwsilnic «**«**;X/5'
KU,?Č0027502’88 01^ CZ27SO290B

V Brně, dne

1911

Lubomír Jelínek, jednatel společnosti

Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo změny :

Číslo smlouvy o dílo:
Smlouva o dílo uzavřená dne :
Název akce :

2021/0040
15.4.2021

1

Dodání a montáž klimatizace - cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou
Objednatel:_____________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové. IČ 27502988

Zhotovitel:

KlimatizaceSmile s.r.o.
Popis a zdůvodnění změny :______________________________________________________________________________________________
Zhotovitel nabídl dřívější termín zahájení realizace 17. 5. 2021 místo 14. 6. 2021. S dřívějším termínem zahájení souhlasíme. Ostatní
parametry - cena a délka realizace zůstávají beze změn.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :
Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.l (nezaokrouhlená):
•»

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2:

Odsouhlasení změny :

Cena navrhovaných změn č. 1:
méněpráce

vícepráce

Nová cena stavby po
změně č. 1:

Celková změna +/oproti cen. nabídce:

Příloha č. 2
KRYCÍ LIST NABÍDKY

Dodání a montáž klimatizace - cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou

DODAVATEL (obchodní firma nebo název)

KlimatizaceSmile s.r.o.

Sídlo (celá adresa včetně PSČ)

Nám. 28. dubna 40, 635 00 Brno

Zastoupený

Lubomírem Jelínkem - jednatel

IČO

047 66 008

Kontaktní osoba (jméno, telefon, mail)

Typ multi - splitové klimatizace

AUX

Výše nabídkové ceny za 1 ks multi-splitové
klimatizace v Kč bez DPH
Celková cena servisu za 5 let /1 ks multi-splitové
klimatizace v Kč bez DPH

Výše nabídkové ceny za 2 ks multi-splitové
klimatizace, včetně ceny servisu za 5 let / 2 ks multisplitové klimatizace v Kč bez DPH
(údaj pro hodnocení nabídek)

DPH v Kč

Celková cena za 2 ks multi-splitové klimatizace,
včetně ceny servisu za 5 let / 2 ks multi-splitové
klimatizace v Kč včetně DPH

205 000,00 Kč

43 050,00 Kč

248 050,00 Kč

Termín zahájení prací

17.05.2021

Termín dokončení prací

21.05.2021

Doba realizace díla
(v kalendářních dnech) od předání pracoviště (údaj
pro hodnocení nabídek)

5

Záruční doba na provedené stavební práce v
měsících (min. v délce 24 měsíců)

24

Záruční doba na materiál v měsících (min. v délce 60
měsíců)

60

Záruční doba elektrické komponenty v měsících (min.
v délce 24 měsíců)

24

Upozornění:

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s textem návrhu smlouvy o dílo tak, jak byl předložen jako
součást zadávací dokumentace.

