D O D A T E K Č. 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O
na zhotovení projektové dokumentace
(dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřené dne 4. 11. 2020v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:
Název:
Město Roudnice nad Labem
IČ:
00264334
DIČ:
CZ00264334
Se sídlem:
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupené:
Ing. Františkem Padělkem, starostou
(dále jen „objednatel“)
a
ZHOTOVITEL:
Název:
IČ:
DIČ:
Se sídlem:
zastoupený:

G DESIGN, spol s r. o.
25466810
CZ25466810
Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
Ing. Jiří Kopal – jednatel

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“)
Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 4. 11. 2020 na
„Zpracování projektové dokumentace včetně provádění autorského dozoru na stavební
úpravy knihovny v Roudnici n. L.“ (dále též jen „Smlouva“), uzavírají níže uvedeného dne,
měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „Dodatek“), kterým se obsah Smlouvy mění
následovně:
Rozšiřuje se článek II. Předmět smlouvy, Specifikace díla, bod 2.2
Obsahem projektové dokumentace dále bude:
D.1.1.4 Zdravotně technické instalace (došlo u úpravě sociálního zázemí v zdravotechnice
instalace pro sociální zázemní ve 1.NP, 2.NP a 3.NP)
D.1.1.4Vytápění (návrh vytápění pro nové prostory ve 3.NP)
D.1.1.4 Vzduchotechnika (vzduchotechnika sálu ve 2.NP, odvětrání prostor ve 3.NP,
odvětrání sociálního zázemí ve 1.NP, 2. NP a 3. NP)
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (výtah pro zajištění imobilních
osobmezi 1.NP a 2.NP)
mění se článek IV. Cena Díla, bod 4.1.:
Cena za provedení Díla bez DPH činí 470.950,00 Kč
(slovy: čtyřistasedmdesáttisícdevětsetpadesátkorun česných)
Hodnota DPH činí 98.899,50 Kč
(slovy: devadesátosmtisícosmsetdevadesátdevětkorunčeských, padesát haléřů)
Cena za provedení Díla včetně DPH činí Kč 569.849,50Kč
(slovy: pětsetšedesátdevěttisícosmsetčtyřicetděvětkorunčeských, padesát haléřů)
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Závěrečná ujednání
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněná.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží
dva a zhotovitel jeden výtisk.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a
účinnosti jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv v platném znění.
Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto
Dodatku č. 1 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon
č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke
Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 69/2021
ze dne 24.2.2021.

V Roudnici nad Labem dne 3. 3. 2021

V Ústí nad Labem dne 3. 3. 2021

...................................................................
Objednatel
Ing. František Padělek
Starosta Města Roudnice nad Labem

...................................................................
Zhotovitel
Ing. Jiří Kopal
Jednatel společnosti
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