
DODATEK č. [ SMLOUVY o DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Městská část Praha — Troja, Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

IČO: 452 46 858

DIČ: cz 452 46 858

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu:_

Tel.:_

(dále jen „objednatel“

a

Miroslav Konček, Zelená 585/8, 779 00 Olomouc - Neředín

IČO: 09219285

Bankovni s o'ení: mBank

Číslo účtu:

Tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

  

čl. 1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2020, a to úprava

předmětu smlouvy o vícepráce s tim související změna ceny díla a některé související

otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních

prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v

původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky

malého rozsahu na stavební práce s názvem „Přeložení a úprava dlažby na terase

rezidence Nad Kazankou 222/39, Praha 7, Troja“

Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je

nutno provést pro řádné provedení díla.

čl. 2. Vícepráce

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení prací a dodávek nad rámec původní smlouvy na

základě cenové nabídky ze dne 16. 9. 2020. Vícepráce vznikly tím, že po odstranění dlažby

bylo zjištěno, že podkladní izolace je ve špatném stavebně technickém stavu.



2.2 Vícepráce nad rámec cenové nabidky dle zjištění skutečného stavu

Dodání a provedeni vrstvy modifikovaných asfaltových pásů. Cena 140 x 200 = 28 OOO,- Kč

Podložky pod plastové terče. Cena 3 000,- Kč

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuie původní znění

Smlouvv o dílo_ze dne 15. 9. m0 v následuiících částech:

čl. 3 Cena dila:

Cena za provedení dila podle původní Smlouvy o dílo činí: 168 300,- Kč

(slovy: stošedesátosmtisíctřistakorunčeských).

Smluvní strany se dohodly na provedení dalších prací a dodávek nad rámec původní smlouvy.

Cena prací a dodávek podle Dodatku č.1 činí 31 000,— Kč

(slovy: třicetjednatisíckorunčeských) bez DPH.

Celková cena činí 199 300,— Kč

(slovy: stodevadesátdevěttisíctřistakorunčeských )

čl. 4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2020 zůstávají beze změny.

4.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. l v Registru smluv a na profilu

zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

4.3 Tento Dodatek č. l je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

4.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 17. 9. 2020

Objednatel

 


