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Dodatek Č.1
ke

Smlouvě o dílo č. 2019/obn/0101
uzavřené dne 13. 2. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10
Vršovická 68, PSČ 101 38
Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: vedoucí odboru bytů a
nebytových prostor
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: a , referentky OBN/oddělení
bytů a nebytových prostor
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
Číslo účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800
IČ : 00063941
DIČ: CZ00063941

(dálejen objednatel)
ARIES.JH spol. S r.o.
se sídlení Rakovník, Lubenská 1400, 269 01
zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73728
zastoupená jednatelem Jiřím Holým
IČ: 26139740
DIČ: CZ26139740
bankovní spojení: kb, a.s.
č. účtu:

a

(dálejen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmčt smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 3 v objektu přesná specifikace
místa díla Č.p. 1780, k.ú. Strašnice, ul. Černická 6, Praha 10. kde se z důvodu provedení
nutných oprav upravuje objem práci o práce uvedené v cenové nabídce, která je součásti
tohoto dodatku č. l.



II.

Čas plnění

Čas plnění se nemění

III.

Cena plnění

Vice práce: 12 246,18 KČ
Cena plněni se celkem zvyšuje o: 12 246,18 Kč
která je dána přílohou Č.1 tohoto dodatku Č.1

Cena celkem bez DPH 442 085,38 KČ
(slovy:čtyřistačtyřicetdvatisícosmdesátpět 38/100 korun českých)

Tato cena plněni je konečná.

DPH ze základu 442 085,38 KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu
zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané
hodnoty", ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.
Tento dodatek č. l nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
strananíi.
Tento dodatek č. l je vyhotoven v Šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno parě a
objednatel obdrží po pěti parě.
Účastníci dodatek č. l přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

D,tum , 24 05, 2019
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SOUPIS PROVEDENYCH VÍCEPRACÍ

Oprava bytu č. 3, úl. černická 1780/6, Praha 10
Soupis vIcepraci

mn. mj Kč/mj celkem
vybourání zárubnÍ60-90/200 cm 1 ks 580,00 KČ 580,00 KČ
osazení a dodávka nových prahů u dveří, úprava u zakončení parket
a osazeni rámu okna, stav nebyl předem znám 4 ks 570,00 KČ 2 280,00 KČ
oklepání uvolněné omítky - 2x pokoj, kuchyň, spíž 20 m2 169,00 KČ 3 380,00 KČ
penetrace zdiva 20 m2 46,00 KČ 920,00 KČ
jadrova omitka 20 m2 195,00 KČ 3 900,00 KČ
přesun hmot 3 % 331,80 KČ
VRN 7,5 % 854,38 KČ
CELKEM (bez DPH) 12 246,18 KČ

jednotkové ceny jsou dle Smlouvy o dílo č. 2019/OBN/0101

Vypracoval: jiří Holý
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