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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo S-2020/G4/0033

I/ Účastníci smlouvy:

1/ Objednatel: Městská část Praha 18
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bank.spojení: Česká spořitelna, Praha
Číslo účtu:
Zastoupen:
Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA - starostou MČ Praha 18

2/ Dodavatel: IPPOS BOHEMIA s.r.o.
Se sídlem: Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6
IČ: 26157284
DIČ: CZ26157284
Bank.spojení: UniCredit Bank a. s.
Číslo účtu: 2108819703/2700
Zastoupen:
Pavlem Pospíšilem - jednatelem

II/ Předmět dodatku

1/ Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S - 2020/04/0033 ze dne
13. 7. 2020 „Z 596 Zřízení manipulačních ploch při ulici Bohumínská" dle
veřejné zakázky Z 596 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah
díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelem požadovaných změn, a to následně:

2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce
specifikované ve Změnovém listu č. 1 jež je přílohou tohoto dodatku jako jeho
nedílná součást.

3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje
0 částku 59 321,54 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5.
odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 59 321,54 Kč bez DPH. Celková cena za
dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 1 145 099,54 bez DPH. Ktéto ceně
bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka
spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové
působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí
1 385 570,40 Kč včetně DPH.
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á ujednání

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě
a dodavatel dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o registru smluv").

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru
smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem
o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty
zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření
tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně
informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode
dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na
emailovou adresu: . Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45
kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho
uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá
smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění
v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto
Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část
Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv
oznámením na emailovou adresu:

Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto
právního jednání byly splněny. O uzavření tohoto dodatku rozhodl objednatel
usnesením rady Městské části Praha 18 č. 375/20/20, dne 2. 9. 2020.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném
projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své
podpisy.

Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se
nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnový list č. 1
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V Praze dne: " 7 '09- 2020 V Praze dne:

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starost Pavel Pospíšil, j atel

Za dodavatele



IPPOS BOHEMIA s.r.o.

LETŇANY
Změnový list č. 1

Zřízení manipulačních ploch při ulici Bohumínská 
Z 596

náklady hmotnost-př.hmot hmotnost-bourání
čís. ceník položka název m.j. množství cena/m.j. celkem jednot. celkem jednot. celkem

Bourání kd v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu
1 800-1 139911121 prostého

cena dle URS 2020/11

jedné se o odstranění betonového bloku pod obrubami

m3 0,900 5 840,00 5 256,00

2 822-1 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 150 mm m2 56,000 586,00 32 816,00

cena dle URS 2020/11

Odstranění betonových ploten v kufru pod bývalou dlažbou

Často se jednalo o plotny zakryté další vrstvou, štěrkem,zeminou a pod.

3 822-1 997221611 Nakládání suti

cena dle URS 2020/11

t 20,180 160,00 3 228,80

4 822-1 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do
1 km se složením t 20,180 234,00 4 722,12
cena dle smluv.rozp.,099 přesun hmot, pol.č.2

5 822-1 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km t 383,420 11,00 4 217,62
cena dle smluv.rozp.,099 přesun hmot, pol.č.3

6 822-1 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 17 01 01 
cena dle smluv.rozp.,099 přesun hmot, pol.č.4

t 20,180 450,000 9 081,00

celkem (bez DPH) 59 321,54
DPH % 21,000 12 457,52
Celkem (včetně DPH) 71 779,06

2,200 1,980

0,325 18,200

0,000 20,180
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