





Galerie hlavního města Prahy
110 00 Praha 1, Staroměstské nám. 605/13
__________________________________________________________________________


Dodatek č. Z – 3100 - 338 – 2016 – 01                                               

ke smlouvě o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,        mezi těmito smluvními stranami:


I. Smluvní strany

Objednatel:	Galerie hlavního města Prahy
		zastoupená paní PhDr. Magdalénou Juříkovou
		ředitelkou galerie
		Staroměstské náměstí 605/ 13
		110 01 Praha 1
		IČO 064416
		DIČ 006-00064416
		číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxx
		bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
		

Zhotovitel:    VETAMBER s.r.o.
                        Prosluněná 558/7
                        152 00 Praha 5
                        IČO 26447541
                        DIČ CZ26447541
                        číslo bankovního účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx
		



II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou:

      Sádrokartonářské a malířské práce pro výstavu „J.Merta“, která se bude konat v Městské knihovně, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
                                      
Termín výstavy: 1.11.2016 – 12.3.2017




     Předmět dodatku:

Na základě dodatečných požadavků J.Merty odsouhlasil objednatel změny v rozsahu prací, upřesnění prací a materiálů (výroba a dodání nových prvků a materiálů) a to:


	výroba, dodání a montáž podlahy v „cele“, rozměr 4,3 x 2,10 cm,tl.2,4 cm, materiál MDF 1,2 mm, povrch tmelen, nátěr tmavě šedou dle vzorku
	výroba, dodání a montáž 1 ks předsazeného panelu před zeď objektu, rozměr 4,3 x 2,2 m, panel zakrývá lištu u podlahy v „cele“

výroba, dodání a montáž1 ks panelu – výkryt dveří, rozměr 160 x 260 cm
výroba, dodání a montáž 1 ks cetris desky, rozměr 125 x 250 cm,tl.12 mm
	výroba, dodání a montáž 1 ks MDF desky – výkryt dveří v „cele“, povrch bílý, rozměr 84 x 197 cm, vložena na nábytkové magnety, odnímatelná
	zvýšení všech stěn o 12 cm, celkem 91 bm



III. Cena: 

Celková cena zakázky se navýšila o 32.200,- Kč bez DPH






Pokud není v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, zůstává Smlouva bez dalších změn či doplnění

oproti znění před uzavřením tohoto Dodatku č. 1.







……………………………………..			……………………………………
          objednatel						zhotovitel

Galerie hlavního města Prahy			Vetamber s.r.o.
PhDr. Magdaléna Juříková				Tomáš Veber
ředitelka						jednatel


V Praze dne:……………………….			V Praze dne: ……………………..






