
 

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v parku za školou“

ze dne 18. 9. 2018

1. Městská část Praha — Dolní Měcholupy,

se sídlem: 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37,

IČ: 002 31 347,

zastoupená: p. Mgr. A. Jiřím Jindřichem - starostou,

ldále jen „objednatel“l

2. A SPORT PRODUKT s.r.o.

se sídlem: 120 OO Praha 2, Sarajevská 1232/3,

kont. adresa: 106 00 Praha 10, Horní Chaloupky 17/6,

IČ: 453 15 868,

zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7570,

zastoupená: p. Davidem Slancem —jednatelem,

ldále jen „zhotovitel“/.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na dále popsaných změnách smlouvy o dílo

ze dne 18. 9. 2018 ldále jen smlouva/:

1.I původní článek 2.2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve výměně povrchu

víceúčelového hřiště o dvou hracích plochách („81“ a 82”) v celkovém rozměru půdorysu

1 596,04 m2 při ul. U Svornosti v městské části Praha —- Dolni Měcholupy dle nabídkového

rozpočtu a grafického návrhu, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy (vše dále též souhrnně

„dílo“)“.

„Zhotovitel se dále zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž sportovního

vybavení: 2 ks basketbalové desky vč. obroučky a řetízkové síťky, 2 ks fotbalové branky vč.

sítě a uchycení koplocení a dále dodávku a montáž vč. demontáže záchytné sítě 2 PP

v rozsahu plochy 360 m2 vč. ok o rozměrech 45x45 mm (tl.4 mm) a dále dodávku a montáž

vč. demontáže 25 ks rámů oplocení (vše dále též souhrnně „dodatečné dílo“)“ dle cenové

nabídky, která tvoří „přílohu A“ tohoto dodatku.

2./ původní článek 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo i dodatečné dílo nejpozději do dne 31. 12. 2018.“



 

3.! původní článek 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým
zněním:

„Cena díla dle cenových nabídek zhotovitele,
které jsou přílohou č. 2 této smlouvy:

Cena bez DPH

1.416.724,
82 Kč,

DPH 21%

297.512, 21 Kč,

Cena včetně DPH

1.714.237,
03 Kč.“

„Dohodnutá
cena dodatečného

díla dle „přílohy A“:

Cena bez DPH

132.164, -- Kč,

DPH 21%

27.754, 44 Kč,

Cena včetně DPH

159.918, 44 Kč.“

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění.

Smluvní strany podpi
sem tohoto dodatku potvrzují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavřely

po vzájemném
projednání,

podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozUmitelné
a

nikoliv za nápadně nevýhodnýc
h podmínek.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou výtíscích s platností originálu, po jednom paré pro

každou ze smluvních stran.
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A SPORTEN.

PRODUKT
UMĚLÉ SPORTOVNÍ POVRCHY

Jméno : Městská část Praha - Dolní Měcholupy V Praze dne : 27.11.2018

Adresa : Dolnoměcholupská 168/37

11101 Doní Měcholupy

e-mail : starosta©dolnimecholqplgg

Cenová nabídka - dodávka a montáž sportovního vybavení a oprava oplocení

oložky jedn. počet cena/jedn. celkem bez DPH

desky, vč. obroučky a řetízkové sítky ks 2 4 842,00 Kč 9 684 Kč

fotbalové branky, vč. sítí a uchycení k o locení ks 2 16 100,00 Kč 32 200 Kč

chytné sítě PP, oko 45x45x4mm m2 148,00 Kč 53 280 Kč

ové panel oplocení - navařované ks 25 1 480,00 Kč 37 000 Kč

132 164 Kč

- Kč

Celkem bez DPH 132 164 Kč

DPH 21% 27 754 Kč

Celkem s DPH 159 918 Kč 
S pozdravem

David Slanec - 608700185

A SPORT PRODUKT s.r.o.

 


