Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo č. 22112017/1
dle ust. § 2586 a násl. zák.

89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších
(dále jen "občanský zákoník")

Č.

předpisů

Tento dodatek mění ustanovení v článcích 2.1, 3.2. a 4.1 této smlouvy.

Článek I.

Smluvní strany

obchodní firma: TRENDEXNOVA a.s.
sídlo: Praha 5 - Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000
kontaktní adresa: Na Křtaltě 962/19,78901 Zábřeh
zastoupená/zástupce
ve věcech smluvních a technických a pro realizaci díla: stavbyvedoucí
pan Petr Minář, na základě plné moci ze dne 22.11.2017, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
tel.: 777 771 807
e-mail: minar@trendex.cz
bankovní spojení: 152813887/0300
IČ: 25832905
DIČ: CZ25832905
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15173
(dále jen jako "zhotovíte/")
a
Obec: Obec Hynčina
sídlo: Hynčina 125, 789 01 Hynčina
zastoupená: panem Ing. Petrem Zajíčkem - starostou obce
IČ: 00302643
tel.: 583456009, 724616442
e-mail: ou.hyncina@cbox.cz
(dále jen jako "objednate/")

Článek II.
2.1.

Předmětem

této smlouvy je zhotovení

Předmět smlouvy
následujícího

díla:

2.1.1 Rekonstrukce sociálního zařízení v budově OÚ Hynčina v souladu a podle:
(a) Aktualizované
cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.2.2018, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy a je přílohou Č. 1 (dále jen "cenová nabídka")
(dále jen "dílo").

Článek III.
3.1.

Zhotovitel zahájí práce v těchto
3.1.1.

3.2.

termínech:

dne 15.1.2018

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit
3.2.1.

Doba a místo plnění

Do dne 14.3.2018

v těchto

termínech:

Článek IV. Ceny díla a platební podmínky
4.1.

Cena za provedení díla je stanovena
pevně stanovenou cenu.
Cena za provedení

díla je stanovena

na základě

cenové

nabídky,

se jedná

ve výši:
350.953,70,- Kč
73.700,28,- Kč
424.654,00,- Kč

cena celkem bez DPH
DPH 21 %
cena celkem vč. DPH

Režim DPH bude řešen v souladu s ustanoveními
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy:
1. Plná moc ze dne 22.11.2017.
2. Aktualizovaná cenová nabídka

přičemž

zhotovitele

zákona

Č.

235/2004 Sb., o dani z přidané

ze dne 25.2.2018.
V Hynčině dne 8.2.2018.

V Zábřehu dne 8.2.2018.
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