,íıjiﬁ

Su&pe

ıiílkızcn- sp-šracú.

V

Správce rozpočtu;
Hızvnı úćøınžz

Oćhnzwvz

Město Šumperk
Městský úřad Sumperk

nám. Míru

787 01 Šumperk

1,

Naše Čj.: MUSP 33263/2018
Naše sp. Zn.: 101572/ 2017 MJP/LESA

DODTEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO číslo zhotovitele LM-20-XXX-17

ćíslo objednatele

SML/2017l0706l0SM

Zakázka: LM-20-XXX-17

Objednatel
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Město Šumperk
nám. Míru
Mgr.

787 01 Šumperk

1,

Tomáš

Spurný,

místostarosta

2.

00303461
CZ00303461

dále jen Objednatel
a

Zhotovitel
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Šternberk, Nádražní 2459/35,

PSČ 78501

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40382
lng. Jiří Kvapil, jednatel
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LIFTMONT CZ,

z

Z

26845687
CZ26845687

GE Capital Bank,

Č.ú.

169973908/0600
dále jen Zhotovitel

Zhotovitel a Objednatel spolu dále jen jako „smluvní strany“. Níže uvedeného dne. měsíce a roku
uzavřely smluvní strany dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tento dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

Bankovní spojení: Česká spořltelna

1905609309/0800
ıćz 00303461

č. ú.:

www.sumpeık.cz
posta@sumperk.cz

ıo azıøve schránky; 8hqh4g1‹

Předmět dodatku

1.

S ohledem na

tu skutečnost, že před zahájením demontáže původního výtahu a následnou montáží
nového výtahu bylo zjištěno, že stávající plechové portály kolem výtahu jsou nevyhovující pro osazení
nových dvoudílných teleskopických dveří, domluvily se smluvní strany na jejich demontáži a nahrazeni
sádrovláknitými deskami Fermacell ve všech 15 patrech objektu. Na základě těchto skutečností dojde
ke zvýšení ceny díla a posunutí termínu plnění.

provedené vícepráce ve výši 15 x

3.300,-

Kč tj. 49.500,- Kč bez DPH, tj.

56.925,-

Kč vč. DPH

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo k prodloužení doby plnění uvedené v odstavci
2.3 článku 2. Místo a doba provedení díla a změně ceny díla uvedené v odstavci 3.1 článku 3. Cena
díla:

Doba

plnění
Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo dle

2.3

19.2.2018

-

13.4.2018

čl.

1.2 v následujících termínech:

Cena díla
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák.č.526/1990 Sb. O cenách, ve
znění předpisů pozdějších, jako cena pevná a činí:

3.1

Cena bez DPH

1

DPH 15%
Cena vč. DPH
2.

1

139 500,00Kč
170 925,00Kč
310 425,00Kč

Ostatní ustanovení

si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich
vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva a tento dodatek neobsahují obchodní tajemství dle ust. §
2.
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a
souhlasí s jejich zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), případně S jejich jiným zveřejněním např. na intemetových stránkách, úřední
desce apod.
3.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotovenlch, jedno pro Zhotovitele a dvě pro Objednatele.
4.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti. dnem
1.

Smluvní strany prohlašují, že

pravé a svobodné vůle,

určitě,

uveřejnění v registru smluv.
5.

Tento dodatek

byl

uzavřen v souladu S usnesením

Objednatel

Zhotovitel

Ve Šternberku

dne: 28.3.2018

O NT

mio

Nódrcžnı'2459/'35

785 01 ŠTERNSERK
ıćz

2ó845ó87

V Šumperku dne: 28.3.2018

Mgr.

lng. Jiří Kvapil

Jedi'-öñl:TM

RM Šumperk č. 4250/18 ze dne 22.3.2018.
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