
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2017/0164

„Rekonstrukce varny ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“

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

Čl. 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 Synkovou, starostkou Městské části Praha I 7

kontaktni telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: c200231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru uzemni rozvoje a investic ÚMČ Praha I 7

Tel:_,email:_

_referentka odboru územního ro:vo 'e a investic ÚMČ Praha I 7

Tel.:—, e-mail:

(dále jen objednatel)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6

zastoupená: Filip Zábranský, jednatel

kontaktní telefon:_

IČO: 48036315

DIČ: CZ48036315

bankovní s o'éní:

číslo účtu:

zapsána V OR vedeném: Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 15099

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Fili Zabrans ', 'ednatel

tel./faxz— e mail:

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí): Filip Zábranský

(dále jen zhotovitel)

  

, Čl. 2.

Učel dodatku

21. Ve smyslu ustanovení Čl. XV. odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany

dohodly na následujících změnách smlouvy. Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek:

- XI. Garance, kde se přidávají odst. 11.13., 11.14 a 11.15.

XI. Garance

11.13. Zhotovitel prodlužuje záruku na podlahové konstrukce V celém rozsahu dle původní

projektové dokumentace (ve varně, vydejnách, přípravnách a na chodbách ve 3. NP)

o 1 rok, tj. do 15. 9. 2024
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11.14.

11.15.

Zhotovitel poskytne bankovní záruku k zajištění splnění závazků zhotovitele

z odpovědnosti za vady díla k prodloužené záruční lhůtě na podlahové konstrukce ve výši

100 000,- Kč do 15. 9. 2024. Tato bankovní záruka bude předložena nejpozději ke dni

ukončení bankovní záruky dle SOD, tj. do dne 15. 9. 2023

Zhotovitel se zavazuje jako kompenzaci za vzniklý diskomfort V podobě špinavé dlažby

a tím vzniklé potřeby jejího většího čištění, za lokální nerovností podlahy, kde je

požadavek normy překročen, provést bezúplatně technické zhodnocení stavby, vč.

vybavení movitým majetkem V hodnotě 508 707 Kč. Toto technické zhodnocení bude

ihned po dokončení díla bezúplatně přenecháno objednateli podpisem předávacího

protokolu. Termín provedení je od 17. 7. 2019 do 30. 8. 2019. Položkový rozpočet

kompenzace je přílohou č. 1.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

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

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři

výtisky objednatel.

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

pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo

schválila Rada městské části Praha 17 na svém 19. jednání dne 10. 7. 2019, usnesením

č. Us RMC 000258/2019.

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

stran.

3.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

VPraze dne: ................................... VPraze dne:

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 č. Us RMČ 000258/2019 ze dne 10. 7. 2019 se osvědčuje právní

úkon spočívající V uzavření smlouvy o dílo mezi MC Praha 17 a společností

DEREZA společnost s ručením omezeným potvrzuje se splnění podmínek daných výše

uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

pověření členové ZMC pověření členové ZMC
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