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Dodatek č. 1

smlouva o dílo
provedení díla

dne
Tato smlouva o dílo (dále jen ,,smlouva o Dílď) byla uzavřena nížeuvedeného
ve
zákoníku,
občanského
sb.,
áglŽo12
v souladu , u.tunouŽ;,,. § Žiaá'á násl. zákonat.
mezi:
,r,Cni pozdějších předpisŮ (dále jen ,,Občanský zákoník"),

smluvní stranv
obiednatel:
Sídlo:

Ing. Josef Mareš
37372 Lišov- HŮrky 81

Ing. Josefem MareŠem
75268108
Komerčníbanka , a.s.
43-538051 o2o7 lo1-oo
ma res@ bohem iafisch. cz

Bankovní spojení:
čísloúčtu:
e-mail:
(dále jen,,objednatel")
a

Ing. Jiří Hájek ZAKLÁDÁNÍ zAHRAD
Olešná 82, 398 43 Bernartice
Adresa pro doručování: Olešná 82,398 43 Bernartice
Ing. Jiřím Hájkem
zastoupená:
67I4982L
Ič:
cz6008280894
DIč:

Bankovníspojení:UniCreditBank
čísloúčtu:

6L27647ool

hajek@za
e-mail:
(dále jen,,zhotovitel")

h

rady- hajek. cz

V souladu s čl. XVII., odst. XVII.3 a na základě dohody smluvních stran se tímto
novení smlouvy o dílo uzavřené dne 2L,7,2017 na
dodatkem č. 1
Liniové a skupinové výsadby dřevin plo posílení
piovóJení oíla
ňó časovéhovymezení'jednotlivých rokŮ následné
funkčnosti kraj
né péče,nás]edovně:
"péčea ceny zá
Čl. rV. Termíny plnění se mění takto:

článek rv.
Termínv olnění
Iv.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat dílo v těchto termínech:
- zahájení realizace díla =LOl2OL7
- ukončenífyzickérealizace díla = 0,4lz0t.a

_

ukončenínásledné Péče= 3 vegetačníobdobí od předávky díla

čt. vr. Cena za dílo se mění takto:

článek vr.
cena za dílo
VI.1. Cena za kompletní provedení byla
ustanoveními zákona č. 526lL990 Sb., o

základě nabídky zhotovitele v provedeném
L3412OL6 Sb., o zadávání veřejných zakáze

celková cena díla bez DpH

794 738145,_ Kč

DPH 21olo

166 895,07,- Ké

celková cena díla včetně opH
Z toho činí:

Cena za realizaci dí!a:

1. rok pěstební péče:

2. rok pěstební péče:

3. rok pěstební péče:

Cena
nejvyššípří
aojOá preO
daňových p

Cena bez DPH

536

472r9lř

Kč

DPH 2lolo

l12 659,31,-

Kč

Cena včetně DPH

649 132,22- Kč

Cena bez DPH

79 535164,. Kč

DPH 2lolo

L6 702,48ř Kě

Cena včetně DpH

96 238,L2ř Kč

Cena bez DPH

89 364,95,_ KČ

DPH 21olo

L8 766.,64r- KČ

Cena včetně DpH

1o8 131,59,_ KČ

Cena bez DPH

89 364195,_ Kč

DPH 2lolo

L8 766,64r_ KČ

Cena včetně DpH

1o8 131,59r_ KČ

"VI.2.

písemnéhododatku k této smlouvě.

požadavku objedna
ročeníceny díla je
změnám sazeb DPH
a, a to na základě

e
e
h

o

VI.3. Cena zahrnuje i náklady spojené s popisem skutečného provedení díla po jeho
dokončení,vytýčeníminženýrských sítív místě díla, ukládáním hmot na deponiích
v prŮběhu díla a náHadŮ spojených s likvidací odpadŮ vzniklých v prŮběhu díla.
Čl. vIt., platební podmínky, odst. vII.3 se mění takto:

č!ánek vII.
platební oodmínkv
provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem
předloženého daňového dokladu (faktury), jehož nedí]nou součástíbude oboustranně
podepsaný předávací protokol o dokončenídílčíčásti díla.
Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část
ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení1. roku pěstební péče,třetí část ceny
díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení2. roku pěstební péče,čtvrtou část ceny
díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení3. roku pěstební péčena základě
protokolárního předání dílčímpředávacím protokolem o převzetí části díla dle tohoto
dodatku smlouvy o dílo.

VII.3. Úhrada

Faktury. za. jednotlivé roky pěstební péčebudou

vystaveny vždy do 15 kalendářních dnŮ
od předání soupisŮ provedených prací potvrzené objednatelem. Faktury budou doručeny
objednateli nejpozději do 30. 10. příslušnéhoroku.
Ostatní ustanovení čl. VII. Platební podmínky předmětné Smlouvy o dílo, uzavřené dne
2t.7. 2Ot7 zŮstávají nezměněny a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
Tento dodatek Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva náležíobjednateli
a dva zhotoviteli.

V HŮrkách, dne: LI.9.2OI7

V Olešné, dne 1L.9,2Ot7

objednatel: Ing. Josef MareŠ

zhotovitel: Ing. Jiří Hájek
majitel firmy

Jiřl HeieK - Zar|ádánl zahrad
Olďná 82, 398 43 Bernartice

{.

lČ:67 149821, DlČ: CZ60O82SO894
Tel.: 602 463 562, 382 587 193

ualwrahrady-haiek.cz

