
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo 2019/OSM/0166/DD1L

k zajištění koordinátora BOZP při realizaci stavby

„Rekonstrukce historické budovy U Brabců“

 

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

Městská část Praha 9,

se sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

lČ: 00063894

DIČ: CZ00063 894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

  

 

zastoupená: lng. Stanislavem Gollerem — vedoucím OIÚ

( dále jen "objednatel" )

a

QlSO — MIRAIS, s.r.o.

se sídlem : Bubenská 3/421, 170 00 Praha 7

IČ: 26449790, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddilu C, číslo vložky 83037

zasIoupena: Miroslavem Ilansem  
( dále jen "zhotovitel" )

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dilo:

v II.

Clánek 10

Termíny plnění

l. Doba plnění se prodlužuje o 46 týdnů oproti původně sjednanému termínu.

 



III.

Článek 8

Odměna zhotovitele

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že čl. 8, bod 8.2 SOD se mění

takto:

Celková cena dle této smlouvy ve zněníjejiho Dodatku č. I je stanovena ve výši:

Cena dle SOD bez DPH: 107 760,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH 91 080,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 198 840,00 Kč

DPH 21% 41 756,40 Kč

Celková cena vč. DPH 240 596,40 Kč

PLNĚNÍ NEBUDE v REŽIMU PŘENESENÍ DANOVE POVINNOSTI

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích. Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních, zhotovitel jedno

vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

 


