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,:,') l. Smluvní stranv,;J 1l. obi.a;ut"i;': Síúo:

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 1998
zakázkov é číslo zhotovitele: M10 1 1 1

Obec Kunějovice
Kunějovice 28, 330 35 Líšťany
00573086
CZ00573086
Miloslavem Novákem, starostou obce
+420 377 927 070, +420 604 564 742 / kunejovice@post.cz

S TAVE BN ÍM oN T 
^ŽEspol. 

s r.o.
společnost s ručením omezeným
Klatovská třída 5l7,Iižní Předměstí, 301 00 Plzeň
453568 15

CZ45356815
Jiřím Boubínem, jednatelem společnosti
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka l857
+420 605 235 420 / bost@bost.info
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IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Tel, l e-mail:

i! aate ien ..obiednatet"
M
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1,2. Zhotovitel:
právní forma:
Sidlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Zapsaná:
Tel. / e-mail:

dále jen ,,Zhotovitel"

2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní stíany se dohodly, želimto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 1998, zakázkové číslo zhotovitele: M10l11,

(dále jen ,,smlouvď'), uzayíená smluvními stranami, kterou se zhotovitel zayázal provést pro objednatele dílo
,oRekonstrukce hygienického zařízení'o, a to tak, že se dop|ňují body 2.1., 3.1. a 10.4. smlouvy o nový text tohoto
znění:

2,1" Předmět díla se rozšiřuje o objednatelem požadované práce a dodávky (vicepráce), uvedené v cenové kalkulaci
zhotovitele, kteráje jako příloha součástí této smlouvy.

3"l" Cenazaobjednatelempožadovanépráceadodávky(vicepráce),uvedenévcenovékalkulacizhotovitele,činí:
Cena bez DPH: 37.376,_ Kč

Celková cena díla v rozsahu dle smlouvy (cenové nabídky zhotovitele-oceněného položkového rozpoětu) a
dodatku č. 1. ke smlouvě (cenové kalkulace zhotovitele) činí:
Celková cena díla bez DPH: 332.761,- Kč (slovy: třistatřicetdvatisícsedmsetšedesátjednakorunčeských)

10.4" Součástí této smlouvyjakojejí přílohaje dále cenová kalkulace zhotovitele"

3. platnost a účinnost dodatku
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (posledním účastníkem).

4. závěrečná ustanovení
4.1. Součástí tohoto dodatkujakojeho přilohaje cenová kalkulace zhotovitele.

4.2. Ostatní ujednani smlouly zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.3" Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek předjeho podpisem řádně
přečetly, plr-rě porozuměly ceiému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu
připojují natuto listinu své vlastnoruční podpisy,

4.4, Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, znichžkaždá ze smluvních stran obdrži jeden výtisk, Každý výisk,
podepsaný oběma smluvnimi stranami (všemi účastníky), má charakter originálu

vplzni o," 3_q_, G, J4/(
zhotovitel:

S T A V E B N I M O N T AZF,§pol. s r.o.
zast. Jiřím Boubínem,
jednatelem společnostistarostou obce



REKAPlTULACE
Stavba :

Objekt:
Rozpočet:
JKSO:

Rekonstrukce hygienického za ízeni
Kunějovice - dodatek

objednavatel :

zhotovitel :

Datum:

STAVEBNÍ MoNTÁŽE spol. s r.o.

Dodatek

Celkem

eélkem--
DPH219/o

celkové nákladv

37 376,0(

00í0 ,37 
376,0(

37 370p!
37 376,00 2'|,O0o/o 7 849,0c

Kó 45225,oQ

zpracováno píogEmem STAVEX. tel- 377 462 '141
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Propoěet ceny objektu
Stavba: Rekonstrukce hygIenického za ízéni
Objekt: Kunějovice-dodatek
Rozpočet:
JKSO:

objednaVatel

zholovitel :

Datum:

STAVEBNí MoNTÁžE spol. s r.o.

0 0í 0 Dodatek
1 cdstranění zvlnění chodby vě.staveništní dopravy suti kpl í,00( 1 650,00 1 650.0C

2 Podlahy - betonování - chodba m2 9,00C 230,00 2 070,0c

P íplatek za zv šenou pravu podlahy - chodba Q 18,00c 495,00 8 910,fi

4 obkládání stěn a podlah m2 9.000 800,00 7 20o,0c

5 odňznuií fasády bm í0,000 223,Ň 223o,0c

lzolace \^/c - asfaltová lepenka m2 25,ofi 182,00 4 55o,0o

7 osekání tar á omitek m2 20,00c 93,29 í 865,80

srovnání a nová omítka m2 20.00c 320,0o 6 400,00

sDk _ o íolatek na dvoiit rošt kpI 1,ooc 2 500,00 2 500,00

0 0í 0 Dodatek
Celkem Kě

Zpracováno prcgíamem sTAVEx, tel. 377 462 'l41 slíana?z2


