DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
kterou dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku uzavřeli
1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
se sídlem:

Obec Žampach
Žampach 11
564 01 Žampach
Michalem Vaňousem, starostou obce
00279854
Komerční banka, a. s.
13424611/0100

Zastoupená:
IČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
ve věcech technických je
oprávněn jednat:
Michal Vaňous
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)

A.B.V. spol. s r.o.
Vrbová 625
562 01 Ústí nad Orlicí
Vladislav Aliger – jednatelem společnosti
481 54 067
CZ48154067
ČSOB a.s., pobočka Svitavy
238660025/0300
Vladislav Aliger
+420 xxxxxxxxx
aliger@abv-uo.cz
xxxxxx
+420 xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by
bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily,
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se
záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních
této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
1.1.

Návrh smlouvy o dílo

2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby:
Chodník a zárubní zeď u č. p. 27 Žampach

2.1.

Místo stavby:

p. č. 857/1, 857/2, p. č. st. 53, p. č. 954, k. ú. Žampach,
okres Ústí nad Orlicí

Projektová dokumentace:

„Chodník a zárubní zeď u č. p. 27 Žampach“ – vypracované
Laboro ateliér s. r. o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň,
zodpovědný projektant Ing. Petr Valihrach, autorizovaný inženýr
v oboru dopravní stavby

Autorský dozor:
Koordinátor BOZP objednatele:
Technický dozor stavebníka:
Stavbyvedoucí Zhotovitele:

Ing. Petr Valihrach
FORENTA s. r. o.
FORENTA s. r . o.
xxxxxxxxxxxx

3.
3.1.

CENA DÍLA
Na základě odsouhlasených změn dle změnového listu č. 1 se upravuje celková cena díla:
3.1.1.

Původní cena díla dle SOD bez DPH

1 986 648,- Kč

3.1.2.

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

2 104 026,- Kč

3.1.3.

Výše 21% DPH

3.1.4.

CELKOVÁ CENA DÍLA
vč. 21% DPH dle dodatku č. 1

441 845,46 Kč
2 545 871,46 Kč

Ostatní odstavce smlouvy o dílo se nemění.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě
vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Žampachu dne 15. 10. 2020

V Ústí nad Orlicí dne 15. 10. 2020

…………………………

.......................................

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Žampach
Michal Vaňous
starosta obce

A.B.V. spol. s r.o.
Vladislav Aliger
jednatel společnosti
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