„Domy pro sociální účely – dodávka nábytku a vybavení pro objekty Jandova a
Sodná/Vývozní ”

v rámci projektů: “„Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova”, I. část VZ – Dodávka vybavení –
objekt Jandova a objekt Sodná/Vývozní.

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
dnešního dne uzavřeli

I.
Smluvní strany
1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace
Se sídlem:
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
Zastoupen:
PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČ:
70631808
DIČ:
CZ70631808
Peněžní ústav:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
374059103/0300
Kontaktní osoba:
Ing. Andrej Foltýnek, manažer projektů a materiálně-technické
podpory
tel. +420 555 132 237, +420 720 970 657
e-mail: foltynek.andrej@ctyrlistekostrava.cz
Registrace:
Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění
pozdějších dodatků. Zřizovatelem je Statutární město Ostrava.
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Zapsána

EXBYDO s.r.o.
Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov
Michalem Janečkem, jednatelem
624 97 791
CZ62497791
Česká spořitelna, a.s.
7237502/0800
Hana Jirsová
vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová
značka C4529

(dále jen „zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2384/2021 uzavřené dne 03. 12. 2021 s poukazem
na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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II
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla
smluvními stranami uzavřena dne 03. 12. 2021.
2. Změna závazku ze smlouvy je v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ.
3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách, specifikovaných v článku III,
tohoto dodatku.
III. Předmět dodatku - změny v projektu
Na základě nepředvídatelných skutečností došlo v projektu k níže uvedeným změnám,
které mají vliv na sjednanou cenu.
Objekt Jandova
a) změna parametru šířky myček z původních 45 cm na 60 cm
b) úpravy rozměrů specifikovaného nábytku z důvodu snížení stropu o instalaci jiného
zařízení
c) zvětšení vytvoření prostoru pro lednici
Vícepráce změna
Méněpráce změna
Rozdíl celkem
(Součet změn

v
v
v
v

Kč
Kč
Kč
Kč

bez
bez
bez
bez

DPH
DPH
DPH
DPH

činí
činí
činí
činí

–
–
–

Kč 5.430,00
Kč 3.224,00
Kč 2.206,00
Kč 267.122,00)

Objekt Vývozní/Sodná
a) úprava rozměrů pro myčku šíře 60 cm – řešeno novým uspořádáním skříněk
(změna ceny není nutná)
IV. Změna ceny
1. V článku VII. – Cena služeb, Smlouvy o dílo, se mění (navyšuje) sjednaná cena
z důvodu změn v projektu takto:
Objekt Jandova – změna ceny
Původní Cena bez DPH – 2.071.698,00 Kč
Změna dle Přílohy č. 1
2.206,00 Kč
Nová Cena bez DPH - 2.073.904,00 Kč
(slovy: dvamilionysedmdesáttřitisícedevětsetčtyři korun českých)
DPH 21 %

256 959,78 Kč

(slovy: dvěstěpadesátšesttisícdevětsetpadesátdevět korun českých sedmdesátosm haléřů
DPH 15 %

127 542,90 Kč
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(slovy: jednostodvacetsedmtisícpětsetčtyřicetdva korun českých devadesát haléřů)
Cena vč. DPH 2 458 406,68 Kč
(slovy:dvamilionyčtyřistapadesátosmtisícčtyřistašest korun českých šedesátosm haléřů)
V. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních po jednom (1) vyhotovení pro
každou ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a
na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Rozpočet – změny projektu - více/méně práce

Digitálně podepsal
PhDr.
PhDr. Svatopluk
Svatopluk Aniol
Datum: 2022.02.24
Aniol
11:55:50 +01'00'
………………………………………………….

V Ostravě:

Za Objednatele

V Pelhřimově:

Michal
Janeček

………..……………………………………
Za Zhotovitele

Digitálně
podepsal Michal
Janeček
Datum:
2022.02.24
14:55:41 +01'00'
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