
DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S-2018/04/0036
„Přístavba ZS Tupolevova - interiérové vybavení"

Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

MCI8X00A5PMY

Městská část Praha 18

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Oprávněná osoba:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

na straně objednatele

a

I. Smluvní strany

Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany
00231321
CZ00231321
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA - starosta

Česká spořitelna a.s.

MY DVA group a.s.
se sídlem: Osadní 1053/27, 170 00, Praha 7
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15924
ICO:
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:

29030684
CZ29030684

Citibank Europe pic.

na straně dále zhotovitele

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento Dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek):

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1.1 Objednatel a zhotovitel dne 27. 8. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo č. S-2018/04/0036 vztahující se
k akci „Přístavba ZŠ Tupolevova - interiérové vybavení" (dále jen “SOD“).

1.2 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku II. odstavce 5 SOD, dohodly na základě
souhlasného stanoviska objednatele na dílčích změnách rozsahu díla, které vyplynuly
v důsledku nepředvídatelných změn oproti rozsahu předmětu díla dle SOD. Změny v průběhu
provádění díla byly realizovány na základě pokynu projektanta, který je přílohou č. 2 Dodatku a
po odsouhlasení ze strany objednatele zapracovány do změnového listu č. 1 (dále jen ZLÍ), který
je přílohou ě. 1 Dodatku, kde jsou popsány a zároveň formou přípočtň a odpočtů je provedena
rekapitulace změněných, nahrazených, odpočtových a přípočtových položek soupisu prací a
dodávek.
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II.
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

2.1 Na základě pokynů projektanta a výše uvedeného ZLÍ se smluvní strany dohodly na změně
původního rozsahu předmětu díla a snížení ceny díla sjednané v čl. IV. odst. 1. SOD o 110 599,00
Kč bez DPH, tj. o 133 824,79 Kč s DPH (DPH ve výši 21 % činí 23 225,79 Kč), pročež se smluvní
strany dohodly, že čl. IV. odst. 1. SOD zní následovně:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána
dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH 4 402 733,00 Kč
DPH21% 924 573,90 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 5 327 306,90 Kč

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je dále úprava termínu dokončení díla. Z důvodů na straně
objednatele a v souladu s ustanovením čl. III odst. 4. SOD ve smyslu „Zápisu o zahájení plnění
a zároveň přerušení plnění díla“, který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku smluvní strany prohlašují,
že se mění termín dokončení díla následovně:

Termín dokončení plnění se prodlužuje o 4 kalendářní dny do 14. 12. 2018.

Termín odstranění vad a nedodělků se prodlužuje o 4 kalendářní dny do 21. 12. 2018.

2.3 Smluvní strany dále berou na vědomí, že s účinností od 1. 11.2018 došlo u objednatele ke změně
statutárního zástupce - starosty MČ Praha 18. Usnesením ZMČ č. 096/Z-ust/18 byl zvolen
starostou MČ Praha 18 Mgr. Zdeněk Kučera, MBA.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání SOD, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho
2 výtisky obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.

3.3 Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních
dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18
písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne

atku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu:
okud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne

písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty,
je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit
jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případěje o zveřejnění tohoto
dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě

jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu:



3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé 
a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.6 Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 496/23/18 dne 12. 12. 2018.

3.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí 
smluvního ujednání.

V Praze dne: 12.12.2018

Přílohy:
Změnový list - příloha č. 1
Pokyn projektanta 1/2018 - příloha č. 2
Zápis o zahájení plnění a zároveň přerušení plnění díla - příloha č. 3

Za objednatele
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Za zhotovitele 
Miroslav Pszczólka 

statutární ředitel MY DVA group a.s.



ZMĚNOVÝ LIST CISLO --------------i-------------

název |Změny v dodávce interiérového vybavení Přístavba ZŠ Tupolevova

název stavby: Přístavba ZŠ Tupolevova - vytvoření nových tříd

SoD: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16 039/0000492

objednatel: Městská část Praha 18 zhotovitel: MY DVA group a.s.

Bechyňská 639, Osadni 28
170 00 Praha?199 00 Praha Letňan^

generální projektant:
Osadní 774/35, budova B1

Praha 7- 170 00 zhotovitel
objednatel
proiektant

cenová specifikace změnového listu

položka č. popis m.j. množství cena/mj cena/oddíl

Prvek interiéru S02 Nábytek - Stůl učitelský - změna stolové desky na LTD ks -11,00 950,00 -10 450,00 Kč

Prvek interiéru S05a
Učitelský stůl pro učebny chemie a fyziky, změna stolové

desky na LTD
ks -2,00 1150,00 -2300,00 Kč

Prvek interiéru S03
Nábytek - Stůl kancelářský, změna stolové desky na LTD

ks -13,00 1 000,00 -13000,00 Kč

Prvek interiéru D03-6 Osoušeče rukou ks -6,00 25 200,00 -151 200,00 Kč
Prvek interiéru Z02 Elektrické plátno ks -1,00 13 500,00 -13 500,00 Kč
Prvek interiéru Stropní držák projektoru ks -1,00 890,00 -890,00 Kč

Obkladová deska k umyvadlu, místnost D2.3 a D2.4 ks 2,00 1 050,00 2100,00 Kč
Učebna Fyziky ve staré budově, doplnění krytů vyvedené z

podlahy (5 sloupců)
ks 5,00 2 840,00 14 200,00 Kč

Zakrytí bojleru ks 3,00 5 980,00 17 940,00 Kč
Osazení nových parapetů, 2 třídy ve staré budově kpl 1,00 10 900,00 10 900,00 Kč
Stůl pro PC 160x60cm, vč. průchodky ks 1,00 4 360,00 4 360,00 Kč
Generální klíč pro šatní skříňky ks 2,00 211,00 422,00 Kč
Dodatečné zakrytí kabeláže v PC učebnách, 16x deska

LTD25mm rozměr: 710x150mm.
ks 16,00 710,00 11 360,00 Kč

Dodatečné zakrytí kabeláže v PC učebnách, 8x LTD25mm,

rozměr: 600x600mm.
ks 8,00 250,00 2 000,00 Kč

Dodávka a instalace zásuvek 230V pro interaktivní tabule a

repro 13 kpt
ks 13 1 343,00 17459,00 Kč

CENA CELKEM -110 599,00 Kč

POPIS:

Změna stolových desek na LTD vyvstala z požadavku na celkové sladěni použitých mateirálú a barevnosti interiéru. Osoušeče, el. plátno a
držák projektoru byl v ZD zdvojen a je dodávkou stavby. Ostatní prvky interiéru nebyly součástí ZD, zadavatel požaduje jejich doplnění. Na

základě totoho požadavku zhotovitel vytvořil cenovou nabídku která je po provedeni odpočtu ve výši -110.599,• Kč bez DPH

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 1

Jméno, Příjmení datum podpis

za objednatele

za projekanta

za zhotovitele

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dilo.

I[poznámka Hodnota změn v rámci ZL č. 1 čini 272 081,00 Kč bez DPH


