
DODATEK č. 1/2018

ke kupní smlouvě ze dne 25.9.2018

(dále jen „Dodatek“)

|. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha — Dolní Měcholupy

Sídlo: Dolnoměcholupská 168/37

11101 Praha10

IČ: 00231347

DIČ: CZ00231347

Zastoupený: Mgr. A Jiří Jindřichem — starostou MČ Praha — Dolní Měcholupy

lng. Lubošem Ježilem — místostarostou

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: ONYX wood spol. s r.o.

Sídlo: Žernovická 257,

383 01 Prachatice

IČ:_ 251 78 644

DlC: CZ 251 78 644

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 8075.

Zastoupený: Františkem Bicanem, jednatelem společnosti

(dále jen „Dodavate|“)

Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“.

Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2018 Kupní smlouvu („Smlouva“), na základě které má

Dodavatel provést dodávku a montáž Fitparku na pozemku parc. č. 85/15, k.ú. Dolní

Měcholupy.

||. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě v tomto znění:

Úprava článku ||. Podmínky plnění předmětu smlouvy

Odstavec 1. v článku ll. Podmínky plnění předmětu smlouvy se mění tak, že text „nejpozději

však do 15. 12. 2018” se nahrazuje textem „nejpozději však do 31. 3. 2019“.



Úprava článku III. Cena a platební podmínky

Odstavec 1. v článku lll. Cena a platební podmínky se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„1. Cena za zboží je specifikována v Příloze — „Cenová nabidka“, která je nedílnou

součástí Smlouvy, přičemž tato cena je navýšena o podrobnější projektovou dokumentaci a

inženýring, tj. celkem 0 12.000,- Kč, z čehož navýšení za projektovou dokumentaci pro územní

řízení činí 6.000,- Kč, tj. celkem 32.000,- Kč a navýšení za inženýring činí 6.000,- Kč, tj. celkem

20.000,— Kč. Celková cena projektové dokumentace, včetně správních poplatků a nákladů,

tisků, kompletace a dopravy činí celkem 52.000,— Kč. Cena za zboží byla stanovena

nabídkovou cenou dodavatele, kterou udal v nabídce podané do zadávacího řízení. Takto

sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou zboží, je cenou

nejvýše přípustnou a může být změněna jen v případě změny příslušné sazby daně z přidané

hodnoty. V takovém případě bude sjednaná cena upravena podle výše sazeb DPH platných

v době vzniku zdanitelného plnění.
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V Praze dne: 2 7 -12- 2915

wood spol. s r. o.

František Bican, jednatel

 


