Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
SMLUVNÍ STRANY
1. Domov Velké Březno, příspěvková organizace
se sídlem:
Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
Zastoupeno:
Mgr. Tomáš Kříž, MBA, ředitel, Domov Velké Březno,
příspěvková organizace
IČ:
445 55 288
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:
Ing. arch. Daniel Zygula, TDU
bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu:
3783590257/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)
a
2. Breston Saad s.r.o.
zastoupená/ý:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Pavel Job, jednatel společnosti
Dušníky čp.9, 413 01 Roudnice nad Labem
27320405
CZ27320405

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)
sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 24. 08. 2020 na stavební práce, v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
občanského zákoníku, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna podlahových
krytin, oken, dveří“
(dále jen „dodatek ke Smlouvě“)
I. Předmět dodatku ke smlouvě
1.

Předmětem dodatku ke Smlouvě je sjednání dodatečných prací v rámci předmětu plnění
Smlouvy, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
v zadávacím řízení předvídat a které jsou nezbytné pro plnění předmětu Smlouvy o dílo.

2.

Rozsah dodatečných prací: změna technologie otevírání balkonových dveří směrově vně – 14
ks, výměna 1 ks interiérových plastových jednokřídlých dveří za plastové dveře dvoukřídlé se
širší průchodnosti.

II. Cena za dodatečné práce a platební podmínky
1. Cena za dodatečné práce je stanovena ve výši 88 080,- Kč bez DPH
DPH (15%)
13 212,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------101 292,- Kč s DPH
(slovy Jednostotisícjednadvěstědevadesátdva korun českých).
2. Cena za dodatečné práce bude součástí fakturace za provedení celého díla dle ustanovení
sjednané Smlouvy.

1.

1.
2.

3.

4.
5.

III. Platnost a účinnost dodatku smlouvy
Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho sjednání, tj. dnem jeho podpisu
osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru
smluv.
IV. Závěrečná ustanovení
Tímto dodatkem Smlouvy nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy, která zůstávají
v platnosti.
Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku ke Smlouvě dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu,
podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel
obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení tohoto dodatku ke smlouvě.
Tento dodatek ke Smlouvě představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto
dodatku ke Smlouvě.
Nedílnou součást dodatku ke Smlouvě tvoří tato příloha:
• Věcný soupis dodatečných prací s cenovou kalkulací

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ve Velkém Březně dne 13.11.2020

Ve Velkém Březně dne 13.11.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

…………………………………………….
Pavel Job, jednatel společnosti
Breston Saad s.r.o.

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel, Domov Velké Březno,
příspěvková organizace
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-------------------------------------------------------------------***
BRESTON SAAD s.r.o.
***
***
Dušníky 9, 413 01
***
w w w . brestonsaad . cz
-------------------------------------------------------------------Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Mgr. Tomáš Kříž, MBA, ředitel

Ič: 44555288
DIč: neplátce

Klášterní 2
403 23 Velké Březno
Dodatečné práce SMLOUVA O DÍLO “Výměna podlahových krytin, oken, dveří”

1. Technologie otevíracího systému balkonových dveří otevírání vně
Položka 8 výkazu výměr 14 ks cena otevíracího systému vně 4.720 Kč/ks,
2. Výroba a montáž dvoukřídlých interiérových plastových dveří
Položka 7 výkazu výměr dvoukřídlé plastové interiérové dveře 22.000 Kč/1
ks
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6-KOMOR CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
2-dílné, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ
POHLED ZEVNITŘ
PATRO
Barva : BÍLÁ
Výplň :
2 x 4/16/4 U=1,0 teplý rám. SWSPC+
ORNAMENT Kůra čirá
Kování: DVEŘE levé (klika-klika)
DVEŘE pravé štulp
Rám
: 00002
Křídlo: 22400, 22400
SAMOZAVÍRAč S ARETACÍ DO 1M
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-----------66.080

BALKONOVÉ DVEŘE 14*4720
DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ DVEŘE
C E L K E M bez DPH
DPH

15.00 %

C E L K E M PO SLEVĚ vč. DPH

22.000
————————————
88.080
13.212
————————————
101.292
************

**********************************************************************
Pavel Job, jednatel společnosti, 2.11.2020
***********************************
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