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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
č.14 0023l ze dne |0.12.2013

pozdějších
předpisů,
souladu
s $536obch:#J-T""'ffi*l*,'J;.#ll':*il: znění
."*. uzavřenáv
I. Objednatel
Název:
Zastoupený:
Sídlo:

OBEC ROKLE
Dana Marešová,starostka
Rokle 3,432 01 Rokle

Kontaktníosoba:
Telefon/fax:
E-mail:

DanaMarešová
775 522226
obec.rokle@volnv.cz

rčo:

00262129

II. Zhotovitel
Název:

Zastoupený:
Sídlo:
Ič:
DIč:
Bankovní spojení:

Čisloúčtu:
Telefon:
E-mail:

EKOSTAVBY
Louny s.r.o.
zapsartýdo obchodnímrejstříku vedenéhoKrajským soudem v Ustí nad
Labem, oddíl C, vloŽka 19455
Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer - jednatelé
Václava Majera 573,440 01 Louny
104 42 481

c210442481

KB

Čson

čs

183533319/0300 324637210800
545481/0100
4r5 65 40 94
ekostavby@ekostavbylounv.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Roman Hodek * ředitel závodu
p. FrantišekHerejk - stavbyvedoucí,tel: 603 l96 180

III. Předmět dodatku č.1
Smluvní strany se dohodly provéstnásledujícízměny ve smlouvě o dílo číslo140023| uzavŤené
dne 10. 12.2013:
1) Na zák|adédohody smluvních stran se z důvodu zmény rozsahu prací doplňuje článek
III. Předmět smlouvy o následujícítext:
Předmět plnění se z důvodu změn předmětu díla upraluje rozsah prací o méně a více
práce uvedenév píiloze č. 1 (Cenová nabídka)tohoto dodatku č.1.

2) Ve ýše uvedenésmlouvě o dílo se z důvodu změny rozsahu Předmětu Smlouvy
članekV. Termín plnění (provedeníprací)následovně:
EKOST
VáclaYa
Tel.:415

@

E mail:

IČo:t

zapgarúlK$vÚs{

s.to.

3,4400l Lotny
I]ax415ó546{)4
DIC:CL10442481
odd"C.vl 1945-5

V. Termín plnění (provedení prací)
Zahájení prací: I .4.20|4
Ukončeníprací:17. 12. 2014
objednatel je povinen od vyzvání zhotovitelem do 14 dnů stanovit termín přejímky jednotlivé
etapy a dílo převzit.
Termín dokončenídílaje den ukončenípřejímaciho řízenía pÍevzetiřádně provedenéhodíla dle
smlouvy s objednatelem.Toto převzetíbude stvrzeno předávacím protokolem.
Pokud budou při přejímce díla zjištěny drobné vady a nedodělky týkajícíse předmětu díla dle
smlouvy o dílo a rozpoětu, bude toto zaznartenáno v předávacím protokolu a bude mezi
zhotovitelem a odběratelem stanovenpevný termínjejich odstranění.
3) Ve výšeuvedenésmlouvě o dílo se z důvoduzměny rozsahu Předmětu Smlouvy mění
članekVI. Cena za dí|onásledovně:

VI. Cena za díI'o

Smluvnícenazaprovedenípracíje sjednánave výši:

Cenadle SoD bez DPH
Cenadle D1 bezDPH
Cena celkemvč.Dl
CeIkemDPH 2| %
prácedle SoD s DPH
Celkemza provedené

2.598.900'00
Kč
383.236.50
Kč
2.982.136'50
Kč
626.248.67Kč:
3.608.385'17
Kč

Slovy: třimilionyšestsetosmtisíctřistaosmdesátpět
korun českýchL4lI00
DPH budeúčtoviáno
v zákonem stanovenévýšipro darÉzdařrcvacíobdobí.
V ceněje zahrnutolešení,
odběrel. energie2201380V, vody a pomocnéa přípravné
konstrukce.
objednatel zajisti zatůuadupro zhotovitelemožnostnapojenína případnéodběry el. energiea
vody.
odsouhlasenévíceprácea méně práce budou úětoványdle dohody, která bude upřesněna
dodatkemk tétosmlouvě.Dodatekbudev písemné
formě a bude odsouhlasenoběmasmluvními
stranami.
IY . Závěreěná ustanovení
1) Tento Dodatekč. 1 ke smlouvěje vyhotovenVe čtyřechstejnopisech,znichžkaždá ze
smluvníchstranobdrŽídva.
2) ostatní nedotěená ustanovení Smlouvy o dílo uzavŤenémezí objednatelem a
Zhotovitelemdne |0,12,2013 se neměnía tvoříspolus tímtododatkemč.1 Smloulu o
dílo.
3) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu obou
smluvníchstran.
4) obě smluvnístranyprohlašují,že se seznrímilys celým textem smlouvy včetnějejich
příloha s celým obsahemsmlouvy souhlasí.Současně
prohlašují,
žetatosmlouvanebyla
jinakjednostranně
sjednánav tísniani za
nevýhodnýchpodmínek.
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Seznam příloh:
1) Cenová nabídkazhotovitele

V Roklia," /.ť,./,(.,....zot+
Za objednatele:

a," ....{Ž.:./!.......zou
V Lounech
Zazhotovrtele:

EKOSTA\tsYInuny s-r.o.
VáclavaMajera573,4400l tóuÍry
Tel.:4l5 654094,FaC 4l5 654ó04
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cENoVÁ NABíDKA
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