
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2014/0087

„MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6 - Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce

varny a přípraven pro výdej jídel, zřízení nové třídy“

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku V platném znění

Čl. 1.

Smluvní strany

Městská část Praha 17

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

zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy:

Bc. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha I 7

kontaktni telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005

fax: 235 300 129

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:—,mobil:—, email:

_,referentka odboru územního rozvoje a investic UMČ Praha 17

Tel.:_,mobil:—, email:_

TD1;—,tel._,email:—
(dále jen objednatel)

a

Energie — stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

doručovací adresa: Plzeňska 298/276,151 23 Praha 5 - Motol

zastoupena: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

IČ: 451 46 802

DIČ: CZ45146802

bankovní spojení:

číslo účtu:_

zapsána V OR vedeném Městsgm soudem V Praze oddíl B, vložka 1399

tel./fax:

e man:—
osoby oprávněné ké smluvnímu jednání:_výkonný ředitel

osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

_,ředitel divize 1, tel.—,e-mai1:_

_,stavbyvedoucí, tel._é-mai1:_

_,tel.—, c-mail:_

(dále jen zhotovitel)
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2.1.

2.2.

4.1.

9.4.

Čl. 2.

Účel dodatku

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

dohodly na následujících změnách smlouvy.

Tímto dodvatkem se mění a doplňuje Čl.II. Předmět plnění odst. 2.2., Čl.IV. Cena díla

odst 4.1., Cl. IX. Financování odst. 9.4.

Čl.II.

Předmět plnění

Předmět plnění se doplňuje o provedení víceprací potřebných k provedení díla:

- 2 ks servírovacích vozíků pro novou třídu 1175

- Klimatizační jednotka do skladu suchých potravin 1176

- Sanace nerovnosti podlah 1175

- Videotelefony 1175 a 1176

- Ústřední vytápění nová třídá 1175

- Budky pro rorýse 1175 a 1176

- Doplnění šatních skříní 1175

- Vybavení nove třídy vestavěným nábytkem a kryty topení 1175

- Požární manžety, hasicí přístroje a autonomní hlásiče kouře 1175

- Sítě do oken u varny á přípraven 1175 a 1176, Žaluzie na okna v nové třídě 1175

Čl.IV.

Cena díla

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1:

 

 

 

   

cena v Kč bez DPH 734 081,00 Kč

výše DPH 21 % 154 157,00 Kč

cena celkem s DPH 888 238,00 Kč
 

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 je:

bez DPH 17 840 142,62 Kč s DPH 21 586 572,56 Kč

Čl.IX.

Financování

Do finančního vypořádání škod způsobených zhotovitelem při zateplení střechy,

zatečení do budovy, bude objednatelem držena pozastávka ve výši 120 000,- Kč na

případné uhrazení způsobených škod či případnou spoluúčast zhotovitele.
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Cl. 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. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních

stran.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku

zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svou potřebu dva podepsané

stejnopisy.

3.5. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení: Us RMČ 000468/2014 ze dne

29.9.2014

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

za zhotovitele za objednatele

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. V platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

V souladu s usnesením Us RMC 000468/2014 ze dne 29.9.2014

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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