DODATEK

č. 1
ke smlouvě o dílo č.22lI9lOST ze dne 2,5.2019
Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Zastoupené:

Město Vizovice
sídlem Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653
Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen ,,Objednatel"

ZHOTOVITEL:

Zastoupený:

AF - PROSTAVBY

s.r.o.

sidlem Družstevní Il228,
763 21 Slavičín
IČ: 06048307
DIČ: CZ06048307
zápis v OR u Krajského sorrdu v Brně, oddíl C, vložka 99745
účetě. 11018919/5500 vedený u RaiffeisenBank, a.s.
Ing. Alenou Fojtíkovou, jednatelkotr společnosti

dále j err,,Zhotovite1"

uzavírqínížeuvedeného dne. měsíce a roku tento Dodatek ě.

1

ke Smlouvě o dílo, ě.22lI9lOST ze

dne 02.05.2019

I.

Smluvní strany uzavŤe|y dne 2. 5. 2019 Smlouvu o dílo, ě. 22lI9lOST (dále jen "Smlouva"), jejímž
předmětem bylo zhotovení díla "Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a
navazujících", Stavební objekt "SO 106 - Chodník ulice Štěpská" na ulici Štěpská ve Vizovicích.
II.
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se vzhledem k nutnosti provést vícepráce a méněpráce
související s reďrizací díla dle Smlouvy, mění následovně:
Čtánet< III. Cena díla odst. 1 Smlouvy se v návaznosti na provádění vícepracía méněprací mění
tak, že celková cenaza provedené dílo, které bude předáno objednatelibez vad a nedodělků se stanovuje ve výši 2.042.164,- Kč (slovy dvamilionyčtyřicetdvatisícjednostošedesátčtyři korunčeských)
bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a úěinnými právními předpisy

k okamžiku uskutečněnízdanitelného plnění, Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslenívýše
DPH odpovídá zhotovitel.
Ve zbylém zněni zůstává tento článek nezměněn.

ilI.
Zby|á ustanovení Smlouvy zůstávaj í nezměněna.

IV.
Tento Dodatek ". l j9 r'yhotoven ve Čtyřech stejrropisech.
a Zlrotovitel jedno vylrotovení.

z

nichž objeclnatel obdržítři vyhotoverrí

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinnýdnem podpisu oběma smluvními
stranami.

Stnlul'rrí stranY shodně prohlaŠujÍ.Že si Dodatek č. 1 přečetly. že jeho obsah
odpovídá jejich pravé,
váŽné a svobodné vŮli a neuzar'írají jej l, tísni ani zajinak rrápadně
nevýhodrrých podmínek, Áa rakladě čehožpl'ipo.jují své podpis1,.
Nedílnou sor_rčástíDodatku č. i jsou tyto př"ílolry:
- Krycí list rozpočtu
- Rekapitulace stavebních
- Položkor,ý rozpočet
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hg.Alena Fojtíková
zhotovitel

