
Stejnopis é.: 1

Dodatelg E. 1’
KE SMLOUVE O DILO
k provedeni stavby: E; 43764

,,Rekonstrukce objektu E. 2 par. 6. 74/1 — poboéka Praha-Kolovraty“ - sti‘edisko
Domu déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Straénickou vinici 23/623

éislo smlouvy zhotovitele:

uzavfené m’ie psane'ho dne mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nésl. 221k. 6. 89/2012 Sb., obéansky

zékonik mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel: Dm Déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM
se Sl'dlem: Pod Stra§nickou vinici 23/623, 100 00 Praha 10

zastoupem’I: Romanem Urbancem - Feditel DDM Praha 10 — Dm UM

16:: 45241945
DIC: cz45241945

(déle jen "objednate|")

a

2. zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.

se sidlem: Touiimské 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsén v OR: u Méstského soudu v Praze, oddl’l c, vloika 244287,

zastoupeny'l: Ing. Martinem Fvll'hou, jednatelem

1c": 04217519

(déle jen "zhotovitel")

Smluvni strany se dohodly na niie uvedené lipravé pf‘edmétné smlouvy takto:



Stejnopis 6.: 1

I.
IDENTHHKACNiUDAJE()STAVBE

(”:islo stavby: 43764
Nézev stavby: ,,Rek0nstrukce objektu E. 2 par. é. 74/1 — poboéka Praha - Kolovraty“
Misto stavby: obj ekt u Boud 2 par. 5. 74/1 — stf‘edisko DDM Praha 10 — Dm UM
Zadavatel a investor: Dm déti a mlédeie Praha 10 — Diim UM, Pod Stra§nick0u vinici 23

II.
PREDMET SMLOUVY

Clének II. odst. 1 se dopll‘iuje a upravuje takto:
Pfedmétem dodatku 6. 1. smlouvy o dilo je za’wazek zhotovitele prove’st pro obj ednatele zmény V rozsahu
praci a terminu realizace, které vyplynuly Vprbéhu realizace u akce 5.: 43764 ,,Rekonstrukce
objektu é. 2 par. é. 74/1 - poboéka Praha-Kolovraty“ - stf‘edisko Domu déti a mlédeie
Praha 10 — Dl‘im UM, Pod Stra§nick0u vinici 23/623. Jedné se 0 vynucené L'lpravy pfedmétu
pvodni zakézky na zékladé zmén oproti pvodm’mu éasove’mu harmonogramu postupu praci —
zdlouhavé projednéveini s orgény stétni sprévy — stavebni povoleni. Timto byl zhotovitel nucen
provédét stavebni préce, nepodléhajici stavebnfmu povoleni, a to v rozsahu zadévaci projektové
dokumentace pro Vybér dodavatele, vykazu VYmér a za podml'nek dohodnutYCh touto smlouvou V
souladu s vyhodnocenim poptévkového fizeni na feéeni havarijniho stavu zadané V souladu dle § 31 zék.
6. 134/ 2016 Sb., 0 vefejnjlch zakézkéch v platném znéni a rozhodnuti objednatele 0 zadéni vefejné
zakézky na do ze dne: 05. 09. 2018.

1 III.
D 0 B A P L N E N1

élének III. odst. 2 se dopluji a upravuji ve smyslu élénku II. této smlouvy takto:
2. Pfedpoklédany termin zahéjeni realizace da nejpozdéji do : — 15. 09. 2018

Dohodnuty termin pro dokonéeni prvnl’ éésti realizace nejpozdéji do : - 20. 12. 2018
Pfedpoklédany termin zahéj enl’ druhé éésti realizace dila nejpozdéji do : - 07. 01. 2019
Pfedpoklédané dokonéem’ kompletniho rozsahu da V névaznosti na nabyti pre'wm’ moci stavebniho
povoleni: pfedpoklad do : — 31. 03. 2019

IV.
CENA DiLA A PLATEBNi PODMiNKY

(:‘lének IV. odst. 1 se dopll‘iuje a upravuje ve smyslu élénku II. této smlouvy takto:
1. Celkové cena (zékladni cena dila) za zhotoveni dila (stavby) a da1§ich éinnosti Zhotovitele V rozsahu

(“:1. II. této smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnutl’ obj ednatele o VYbéru nej vhodnéj §i nabidky na
dilo ze due 5. 9. 2018, jako cena nejvy§e pfl’pustné a éini:

Zékladni cena bez DPH celkem 4 582 394,- Ké

DPH 21 % 962 303,- Ké
Celkové cena véetné DPH 5 544 697,- Ké

Z toho: rozloieni naném’ho plnéni

a) Odsouhlasené nabidkové cena plnéni pro rok 2018

Sjednané cenové plnéni pro rok 2018 bez DPH 2 320 050,- K6
Cena DPH 21 % 487 211,~ Ké
Celkové sjednané cena pro rok 2018 véetné DPH 2 807 261,- K5
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b) Piedpoklad nanéniho plnéni pro rok 2019

Pfedpoklédané nanéni éést pro rok 2019 bez DPH 2 262 344,— Ké

Cena DPH 21 % 475 092,- K6

Pf-edpoklédané finanéni éést pro rok 2019 véetné DPH 2 737 436,- K5

Zhotovitel bere na védomi, ie nanéni plnéni objednatele pro rok 2019 je za’wislé 0d schvéleni

pfevedeny’xch nanénich prostfedk do roku 2019 radon a zastupitelstvem HMP v rozsahu

pfevedenych prostfedk. V pfipadé nezaji§téni celkového nanéniho kryti akce objednavatelem

v rozsahu celkové nabidkové ceny bude nékteré ucelené éést da vyjmuta z realizace a dokonéena

dodateéné p0 zajiéténi potfebnych prostfedk.

Zhotovitel je pavinen étovat DPH vzdkonem stanovene' vv’i platne’ v den uskuteéne'm’

zdanitelne’ho plne'nti.
mu

OSTATNi UJEDNANi

Clének XIII. odst. 12 se dopluje a upravuje ve smyslu éla’mku II. této smlouvy takto:

12. Va Vécech souvisejicich s plnénim podle této smlouvy je za objednatele opre’wnén jednat:

- ve Vécech smluvnich a technickych:
— ve Vécech technickjrch:

Ve vécech souvisejicich s plnénim podle této smlouvy je za zhotovitele opréwnén jednat:

- ve Vécech smluvnich a technickSIch:

— ve vécech technickych:
my.

ZAVEREéNA USTANOVENi

Olének XIV. odst. 2 se dopluje a upravuje ve smyslu élénku II. této smlouvy takto:

2. Ménit nebo doplovat text této smlouvy je moiné jen formou pisemnych, oboustranné

odsouhlasenjrch dodatk.
Tento dodatek 6. 1 je nedilnou souéésti smlouvy 0 dilo ze dne: 13. 9. 2018, jejii ostatni néleiitosti

jsou timto dodatkem nedotéené a zste’waji nadéle v platnosti. Dodatek 6. 2 smlouvy o dilo je

vyhotoven ve étyfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi tfi stejnopisy obdrii objednatel a

jeden stej nopisy zhotovitel. Dodatek nabjrvé platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

V Praze dne: 19. 12.2018 V Praze dne: 19. 12.2018

-

Roman rbanec Ing. Martin Riha

feditel DDM Praha 10 — Dm UM jednatel spoleénosti




