
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 2018/0212

„Rekonstrukce chodníku v ul. Cistovická V úseku mezi ul. Na Bělohorské

pláni — Ke Kulturnímu domu“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění

pozdějších předpisů

1. Smluvni strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jitka Synková, starostka

tel.: +420 234 683 111

fax: +420 235 300 129

IČO: 00231223

DIČ: cz00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5.

číslo účtu: 27—2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního rostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel:—,e-mailz—
_,referentka odboru životního rostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel:—e-mail:_ , „
_,referent odboru životního rostředí a dopravy UMC Praha 17

Tel:_e-mail:

technický dozor investora:_,tel._email_

(dále jen „objednatel“)

a

KVS stavební, s.r.o.

se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Jiří Mittelbach, jednatel společnosti

ICO: 289 82 703

DIČ: CZ2898270

bankovníspojení:—
číslo účtu:—

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze odd.C, vložka 157709

tel./fax: +420

e-mail:—

zástupce oprávněn' 'ednat ve věcech technických:—

teI./e—mail: +420_

stavbyvedoucí (č. autorizace :

tel./e-mail: +420

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě, ve smyslu ustanovení čl. XV. Ostatní

ujednání, odst. 15.4 této smlouvy, a to v následujícím znění:



 

 

2. Předmět dodatku

Článek III. Doba plnění, odst. 3.1 této smlouvy se mění a doplňuje takto:

Zahájení prací: 1.4.2019

Dokončení prací a předání/převzetí celého díla: do 31.5.2019, do 60 kalendářních dnů ode

dne zahájení stavebních prací. -

Doba realizace činí: 60 kalendářních dnů

Důvodem prodloužení zahájení termínu realizace bylo zajištění vyjádření správců sítí,

v souladu s požadavkem zhotovitele. Tento požadavek byl objednatelem akceptován,

objednatel zabezpečil potřebná stanoviska.

3. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým

podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři

vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada městské

části Praha l7 na svém 11. zasedání dne 27.3.2019 usnesením č. Us RMC 000107/2019.

A ája/f V Praze dne: fýZJ/ý   

za zhotovitele
za objednatele

  

 



DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze v platném znění, a v souladu

S usnesením RMČ 000107/2019 ze dne 27.3.2019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření

dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2018/0212 mezi MČ Praha 17 a společností a společností KVS

stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, IČO: 289 82 703 a potvr ale se s lnění podmínek

daných výše uvedeným ustanovením.
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. Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17

 


