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Dodatek č. l k
SMLOUVA O DÍLO

'^Tbo/ -WS^I lo2-<

Objednatel :

Zastoupený
IČO
DIČ

I.
SMLUVNÍ STRANY

Město Bochov
Náměstí Míru l
364 71 Bochov
Miroslavem Egertem - starostou města
00254444
CZ00254444

Zhotovitel

Zastoupený
IČO
DIČ
Bank. spoj.

PROJEKT STAV s.r.o.
Želivského 2227
356 Ol Sokolov
Ing. Martin Volný - jednatelem společnosti
49787942
CZ 49787942
KB, a.s., č. u. :26406-391/0100
ČS, a.s., č. u.: 807832369/0800
Zapsaná do OR KS Plzeň odd C ví. 4587 dne 23. 11. 1993

s ohledem na změnu požadovaného rozsahu díla rozhodnutím investora, uzavřeli
smluvní strany nĚe uvedeného dne následující
dodatek ke smlouvě o dílo

II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

l) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje PD pro akci „Objekt radnice
- oprava krovu, vestavba archivu a úprava podlahy půdy pro možnost
uskladněn?'.

2) mění se rozsah Předmětu dodávky takto:
- zaměření skutečného stavu krovu a půdy (bez věže)
- zpracování PD pro provedení stavby (DPS) - opravy prvků krovu a oprava

střechy, statika
- vyřízení povolení stavby (1C) včetně Závazného stanoviska OPP, souhlasu

HZS KK, KHS KK

3) beze změn

4) beze změn
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III.
CENA

l) mění se takto:
Cena za provedení díla dle či. II byla stanovena dohodou obou smluvních stran
jako cena smluvní a pevná, jejíž výše činí 162.000,-Kč (bez DPH).

2) beze změn

3) beze změn

4) beze změn

5) mění se takto:
Objednatel uhradí dílo dle následujícího splátkového kalendáře:
Do 14 ti dní od podpisu SoD uhradí splátku ve výši 141.000,-Kč. -již uhrazeno
Do 14 ti dní po předání díla (PD) bude uhrazena splátka ve výši 10.000,-Kč.
Do 14 ti dní po vydání povolení stavby bude uhrazena splátka ve výši 11.000,-Kč.
K výše uvedeným částkám bude připočteno příslušné DPH.
Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.

Zahájení prací:
Vyskladněnídíla:
Vydání SP:

IV.
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Ol. 02. 2021
31. 12. 2021
cca 01/2022

v.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

beze změn

VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

beze změn

l) beze změn

Vil.
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
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Vlil.
SMLUVNÍ POKUTY

l) beze změn

2) beze změn

IX.
ODSTOUPENÍ

l) beze změn

2) beze změn

X.
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

l) Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.
2) Tento dodatek k SoD a smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným smluvnímujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
3) Tento dodatek k SOD nabývá účinnosti podpisem obou stran.
4) Dodatek k SOD je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden.
5) Obě strany prohlašují, že je jim dodatek k SoD jasný, srozumitelný a že s nímsouhlasí, což stvrzují podpisem.

V Sokolově, dne 30. 11. 2021
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zhotovitel
Projekt stav s.r.o.
Ing. Martin Volný

jednatel společnosti

PROJEKT STAV s.r.o.
stavební projekty
Želivského 2227
35601 Sokolov
1C: CZ49787942

V Bochově, dne fi:. Ai. 2021
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jednatel
Město Bochov
Miroslav Egert
starosta obce
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364 71 Bocfiov^Tel.-35T670121,353670123
1C: 002 54 444


