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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákomk,
ve znění pozdějších předpisů
(dále .jen občanský zákoník)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek tohoto znění:

I.
Srnluvní strany
1.1.
Objednatel:

Obec Heřmanov
Heřmanov Cp. 13, 405 02 Děčín
IČ: 00261327
DIČ: neplátce
zastoupený Františkem Davidem - starostou obce
bankovní spojení: KomerČní banka, as., pobočka Děčín
číslo účtu: 6625431/0100

1.2.
Zhotovitel:
Ľ,

irriga s.r.o.
Čistěves 69, 503 15 Nechranice
IČ: 28824369
DIČ: CZ28824369
zastoupený Tomáš Lelek
bankovní spojení: Flo Banka, a.s.
číslo účtu: 2200592919/2010

Smluvní strany se dohodly na změně ČI.:
III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy jsou práce související s realizací akce ,,Závlaha fotbalového hřiště"
umístěného na pozemkové parcele Č. 1306/5, 1293/5, 1293/4, 1306/4, 1294/1, 1296/3, 1291/4, 1258/5,
1258/6, 1294/2, kat. území Fojtovice. Práce jsou vymezeny výzvou k podání nabídky ze dne
09.12.2019,a předloženou cenovou nabídkou ve výběrovém řízení a změnového listu - vícepráce.

W.
Doba plnění
4.1. Zahájení prací:

01/2020

4.2. Dokončení prací:

05/2020

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení prací je požadavek objednatele v průběhu
realizace prací — osazení vhodnějšího Čerpadla vzhledem ke stávajícím nadzemním nádržím,
dále pak kloubových připojení postřikovaČů (zajistí snaZŠí a bezpečně,jší údrŽbu), osazení řídící
jednotky z původního místa (stávající nádrž na vodu) na místo nové (objekt kabin) a dále pak

osazení Časovače a spínače na pro vývod na hadici, kterou bude možné vyuŽívat i při neČinnosti
závlahového systému.

V.
Cena díla a způsob placení
5.1. Celková cena za dílo stanovená dohodou smluvních stran dle zák. Č. 526/1990 Sb., o cenách a
souvisejících předpisů činí:
Původní cena dle SOD bez DPH
Cena víceprací bez DPH
Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena s celkem vC. DPH

Kč 254.769,00
Kč 25.203,00
Kč 279.972,00
Kč 58.794,12
Kč 338.766,12

Příloha:
- Soupis prací·- změna č. l ze dne 30.01.2020
- Technické řešení - zrněna č. l ze dne 30.01.2020

V Heřmanově dne

V Čistěvsi dne 30.01.2020

'b

František David
starosta obce
objednatel

jednatel společnosti
zhotovitel
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