DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1/2020 ze dne 28.01.2020
na investiční akci
„Rekonstrukce MŠ Libňatov“
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:

Obec Libňatov
542 36 Libňatov 148
Bc. Jaroslavem Pichem, starostou obce
00278084

2.

Zhotovitel:
Sídlo:

INGPLAN s.r.o.
Velká Jesenice 1
552 24 Velká Jesenice
63217031
Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem

IČ:
Zastoupený:
II.

PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo
č. 1/2020 ze dne 28.01.2020.
2. Dochází k navýšení objemu prací oproti původnímu záměru. Tyto práce nebyly
součástí původního záměru a nebylo možné je dříve objektivně předpokládat.
Jde o tyto práce:
- Úprava kotelny a podschodišťového prostoru
- Úprava a nátěr původní plechové střešní krytiny
- Zhotovení nového zábradlí k venkovnímu vchodu do kotelny
- Osazení okapového chodníku
- Úprava zpevněné plochy k venkovnímu vchodu do kotelny
- Atypické dveře na elektřinu
- Úprava dřevěného altánu
- další drobné práce
3. Soupis prací, včetně jeho ocenění, je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.
4. Souhrnná cena za provedené vícepráce je:
146.052,08 Kč bez DPH
176.723,01 Kč vč. DPH
5. Fakturace odvedených víceprací bude souběžně s platbami původní smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení realizace se oproti původnímu
předpokladu posouvá na měsíc říjen 2020.
7. Smluvní strany se dohodly, že v závislosti na uskutečněných vícepracích, které
jsou předmětem dodatku ke smlouvě a jsou popsány výše, se mění celková
smluvní cena takto:
2.355.253,92 Kč bez DPH
2.849.857,24 Kč vč. DPH

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto
dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Souhrn změn k dodatku č. 2.

V Libňatově 09.09.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

