DODATEK Č. 5
Ke smlouvě o dílo na akci: „Přístavba pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště“ s firmou
BLÁHA trade, s.r.o.
I.
Smluvní strany
Obec Brniště
IČO:
DIČ:

002 60 401
CZ00260401 – není plátce DPH

se sídlem:

Brniště 102, 471 29 Brniště

zastoupená:

Mgr. Michalem Vinšem, starostou obce

kontaktní osoba:

Michal Vinš e-mail: obec@brniste.cz

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

94-517421/0710

(dále jen "objednatel")
a
Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Se sídlem:

Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČO:

28686390

DIČ:

CZ28686390

Zastoupený:

Pavlem Bláhou, Gabrielou Bláhovou - jednatelé

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26865
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:

43-3571600257/0100 (dále jen "zhotovitel")
II.
Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce s názvem „Přístavba pro zvýšení
kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště“ jsou změny smluvních ujednání popsané ve změnovém listu
OZ 5/2020
III.
Změna smlouvy o dílo
Obě smluvní strany se dohodly, že předmět díla vyjádřený odkazem na prováděcí dokumentaci
v článku II Smlouvy o dílo, se zjištěními v průběhu výstavby mění tak, jak je popsáno a zdůvodněno
ve změnovém listu OZ: 5/2020, jehož přílohou jsou položkové soupisy změn prací obsahující
vícepráce. Z toho důvodu se mění ujednání článku III. SoD – Cena díla a nahrazuje se tímto
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ujednáním:
Článek III. odst. 1
Cena díla
Nové znění:
1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:
Cena díla dle SoD:

11.896.693,09 Kč bez DPH

14.394.998,64 Kč s DPH

Cena díla dle Dodatku č. 1:

11.997.876.55 Kč bez DPH

14.517.430,63 Kč s DPH

Cena díla dle Dodatku č. 2:

12.110.760,63 Kč bez DPH

14.654.020,37 Kč s DPH

Cena díla dle Dodatku č. 3:

12.160.802,28 Kč bez DPH

14.714.570,76 Kč s DPH

Cena díla dle Dodatku č. 4:

12.141.239,55 Kč bez DPH

14.690.899,86 Kč s DPH

68.543,01 Kč bez DPH

82.937,04 Kč s DPH

0,- Kč bez DPH

0,- Kč s DPH

12.209.782,56 Kč bez DPH

14.773.836,90 Kč s DPH

Vícepráce OZ 5/2020:
Méněpráce OZ 5/2020:
Cena díla dle Dodatku č. 5:

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této
smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se
k předmětu smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
5. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného
obecného soudu v ČR.
6. Tato smlouva je vyhotovena v originále v elektronické podobě a současně v listinné podobě v 5
vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě
vyhotovení.
V Brništi dne………………..

Ve Valteřicích dne 07.07.2020

Objednatel

Zhotovitel

podepsal Mgr.
Mgr. Michal Digitálně
Michal Vinš
Datum: 2020.07.10
Vinš
11:32:48 +02'00'
…………………………………………………………

podepsal
Gabriela Digitálně
Gabriela Bláhová
Datum: 2020.07.07
Bláhová 15:54:08 +02'00'

…………………………………………
BLÁHA trade s.r.o.

Obec Brniště
Mgr. Michal Vinš, starosta

Gabriela Bláhová jednatelka
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