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DODATEKč.l
ke smlouvě o dílo č.: SML/2016/0095/0SIO ze dne 26.2.2016 uzavřené na základě usnesení

Rady MČ P4 č. 3R-160/2016 ze dne 10.2. 2016.

Smluvní strany:

Objednatel:
Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 14046 Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Daněk, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

Zhotovitel:
SUNCAD s.r.o.,
zapsaný v OR sp.zn. C 87514 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Špotzova 6, Praha 6, 161 00
jednající: jednatelem Ing. Davidem Havránkem
IČ:26689707
DIČ: CZ 26689707
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

Článek I.

1. Smluvní strany dne 13.11. 2014 uzavřely smlouvu o dílo Č. SML/2016/0095/0SI0 (dále
jen "Smlouva"), jejímž předmětem jsou projekční práce a s tím spojená inženýrská
činnost, včetně autorského dozoru na akci .Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4" na
pozemcích p.č. 65, 66, 67, 140/83, 140/133, 140/135, 140/134, k.ú. Lhotka a závazek
objednatele řádně a včas za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně obsahu Smlouvy na základě
skutečností, které nastaly při plnění závazků ze Smlouvy.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě a doplnění Smlouvy:
ČI. III. odst. 1 nově zní:



3.1. Zhotovitel provede dílo podle čI.II této smlouvy v následujících termínech:

a) inženýrská činnost a zajištění vydání územního rozhodnutí -
zajištění vyjádření všech DOSS a Správců inž.sítí - do 8mi týdnů od
vypracování DUR
podání žádosti o ÚR a vydání ÚR - do 10 týdnů od zajištění vyjádření

b) vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení - do 4 týdnů od
zajištění vydání všech vyjádření DOSS a Správců inž.sítí v rámci ÚŘ

c) inženýrská činnost a zajištění vydání stavebního povolení:
zajištění vyjádření všech DOSS a Správců inž.sítí - do 8mi týdnů od

vydání ÚR
podání žádosti o SP a vydání SP - do 10 týdnů od zajištění vyjádření

d) vypracování dokumentace pro provedení stavby - do 2 týdnů od zajištění
vyjádření všech DOSS a Správců inž.sítí v rámci SŘ

e) autorský dozor - po celou dobu stavby

Lhůty uvedené v písmo b) a d) čl. 3.1. této smlouvy se prodlužují až do dne pravomocnosti
územního rozhodnutí a do dne pravomocnosti stavebního povolení, pokud nebyly splněny bez
zavinění zhotovitele. V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení těchto lhůt, zůstávají původní
lhůty uvedené v písmo b) a d) čl, 3.1 zachovány. O toto zaviněné prodlení se zkracují lhůty
uvedené v písmo c) a e) čI. 3.1.

2. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu.
Objednatel obdržel tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 18.7.2016

za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ P-4

za zhotovitele
Ing. David Havránek

SUNCAD s.r.o.

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují,
že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené
v ustanovení § 43 zákona Č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 18.7.2016
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