
 

Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 2018/0166

"Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"

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

' předpisů

článek 1

Smluvní strany

Městská část Praha 17 .

se sídlem: Žalanského č.p. 29l/l2b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Syn/(ovate, starostkou Městské části Praha 1 7

kontaktní telefon—obecně: 234 683 l l 1

IČ: 00231223

DIČ: 0200231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000 700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

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

“emu:*
referent odboru životního rostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel:_e—maíl:i

_ , referentka odboru životního prostřední a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel:_ e—mail:

PSDS s.r.o.

Technický dozor investora:_,tel.-email—

Domistav CZ a.s.

 

   
  

 

(dále jen objednatel)

a

Firma: Froněk, spol. s r.o. „

se sídlem: Rakovník, Zátiší 2488, PSC 269 01

zastoupená: Ing. Kamil Hrbek prokurista

kontaktní telefon:—

IČ: 47534630

DIČ: cz 47534630

bankovní s o'ení:

číslo účtu:

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze oddíl C vložka 15879

osoba určená ke kontaktu s obiednatelem:_

tel./fax:

e mail:

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí):-tel.—

(dále jen zhotovitel)

 

  



 

 

Čl. 2

Pream
bule

2.1.
Výše uvedené

smluvní
strany se dohodly

na uzavření
dodatku

uzavřené
pod č. objednat

ele 2018
/0166 ze dne 19.9.201

8.

2.2.
Předmět

em tohoto dodatku
je změna

.
doby plnění díla

ceny díla na základě
me'něpra

cí a víceprac
í

Čl. 3

Doba plnění

č. 2 ke smlouv
ě o dílo

V článku 3 Doba
plnění se bod 3.1 výše uvedené

smlouvy
z důvod

u nutnosti
dovybavi

t parkoviš
tě

potřebn
ou technolo

gií nutnou
pro provoz

parkoviš
tě v režimu

dle objedna
te

,,3.1
Zahájen

í prací: 24. 9. 2018

Dokonč
ení celého

díla: 10. 7. 2019
V souladu

se změn
ou harmon

ogr

součást
tohoto dodatku

jako jeh
o příloha

č. 2

Doba realiza
ce se měn

í a činí 192 kalend
ářních

dnů.“

Čl. 4

Cena díla

V článku 4 Cena díla se v důsledku
doplnění

změnový
ch listů stav

dodatku
) bod 4.1 mění takto:

„4.l
Cena dle tohoto dodatku

a celková
cena díla:

le mění
takto:

amu, který tvoří nedílno
u

by č. l—-4 (příloha
č. l tohoto

             

              
 

  

 

 

 

   
     

Cena bez DPH

1 925 347,27Kč

DPH

\ 21 0/0
404 322,92Kč

Cena včetně s DPH

\
2 329 670,19 Kč

celková cena díla bez D
PH

9 512 900,59 Kč

DPH

21 %
1 997 709,12 Kč

Cena celkem
s DPH

11 510 609,71
Kč

Čl. 5

Závěre
čná ustano

vení

1. Pod1e ustanov
ení § 43 odst. 1 zákona

č. 131/200
0 Sb. o hlavním

mě

předpisů
, se konstatu

je, že uzavřen
í tohoto

dodatku
smlouvy

schvá

ě Praze, ve znění pozdější
ch

lila Rad
a městské

části Praha

17 na svém
17 zasedán

í dne 10.6.201
9, usnesen

ím č. Us R
MČ OOO2l7/

20l9.

2. Nedílnou
součástí

tohoto dodatku
jsou přílohy:

l) Změnov
é listy l, 2, 3 a 4

2) harmono
gram realizace

plnění

3. Tento dodatek
smlouvy

je vyhotov
en v 5 stejnopi

sech, z nichž dva výtisky
obdrží zhotovit

el a tři

výtisky objednate
l. Nabýv

á účinnosti
dnem uveřejně

ní prostřed
nictvím registru

smluv.

4. V ostatníc
h částech

se výše
uvedená

smlouva
tímto dodatke

m ne



17 1111’— 2019

V Rakovníku dne: „2.9'93... 2019 V Praze due: .................. 2019

        
  

za zhotovitele

lng. Kamil Hrbek, prokurista

za objednatele

gr. Jitka Synková, starostk

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákonac. 131/2000 Sb.,o hl městě Praze v platném znění, a v souladu s usnesením RM

000217/2019 ze dne 1062019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Pralin“

!? a společností: Froněk, spol s r 0., Rakovník Zátiší 2488 PSČ 269 01 IČ: 47534630 a potvrzuje se splnění

podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 1 7. % 2019

    

  

Pověření členové zastupitelstv? u Praha 17

 


