
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0223

Zpracování projektovévdokumentace v

„Rekonstrukce varny v ZS Jana Wericha, Spanielova 1111, Praha 6 — Repy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

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

zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy:

PhDr Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha I 7

kontaktni telefon - obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: (3200231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27 - 2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem—j sou:

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

kontaktni telefon:_,mobil:_

e-maíl:

, referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha I 7

kontaktni telefon: , mobil:_

e-maíl:

  

  

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Řičař

se sídlem: Vondroušova 1207/52, 163 00 Praha 6 - Řepy

zastoupená: Ing. Tomášem Řičařem

kontaktní telefon: +420—

IČO: 674 71 544

DIČ: CZ — 7209043270

bankovní s o'ení:

číslo účtu:

e-maíl:

(dále jen ,,zh0t0vitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

II. Účel dodatku

21. Ve smyslu ustanovení Čl. 15 odst. 15.2. výše uvedené smlouvy se smluvní strany

dohodly na následujících změnách smlouvy. Tímto dodatkem se mění a doplňují Čl. 5

odst. 5.1., Čl. 9 odst. 9.1. písm. c), d) a e), Čl. 10 odst. 102.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

V Čl. 5 odst. 5.1. se pismeno d) Výkon autorského práva opravuje na písmeno Í).

Do Čl. 5 odst. 5.1. pism. c) se na základě dohody obou smluvních stran doplňují tyto

vícepráce:

- v návaznosti na rozsáhlé změny dispozičního řešení varny a zázemí, která

vzešla ze zpracované studie dispozičního uspořádání, vyvstal požadavek

rozsáhlého zásahu do vzduchotechnických zařízení a zpracování nového

projektu měření a regulace.

- rozšíření dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby zdůvodu

nedochovánípůvodního požárně bezpečnostního řešení stavby.

- zpracování varianty vybavení varny pouze spotřebiči na elektřinu, be:

plynových spotřebičů

V Čl. 9 odst. 9.1. se mění termín odevzdání u písmena c), d) a e), ktere nově zní takto:

c) Prováděcíprojektová dokumentace — do 20. 3. 2020

d) Výkaz výměr a kontrolní rozpočet — do 20. 3. 2020

e) Zajištění souhlasu hygienické stanice a hasičského záchranného sboru s PD —

do 20. 4. 2020

Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1:

 

 

 

Cena bez DPH 40 000,00 Kč

DPH 21 % 8 400,00 Kč

Cena celkem s DPH 48 400,00 Kč   
 

Po započtení ceny víceprací dle Dodatku č. 1 se V Čl. 10 odst. 10.2 mění cena celkem

a) — e) takto:

Cena celkem a) - e) bez DPH 369 000,- Kč

DPH 21% 77 490,- Kč

Cena celkem a) — e) vč DPH 446 490,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1

nezměněné.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 2019/0223, jejíž

ostatní ustanovení zůstavají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.l včetně jeho příloh

řadně seznamily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají

svobodně, nikoliv vtísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují sve

vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel

a tři výtisky objednatel.
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3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních

stran.

3.6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Uveřejnění zajistí objednatel.

3.7. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila

Rada městské části Praha 17 na svém 40. zasedání dne 19. 2. 2020, usneseni

č. Us RMC 000060/2020.

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

za objednatele za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze, V platném znění,

V souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000060/2020 ze dne 19. 2. 2020 se osvědčuje právní

úkon spočívající V uzavření Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 17 a Ing. Tomášem Řičařem,

a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

pověření členové ZMC pověření členové ZMC
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