
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dflo

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0223

Zpracování projektové dokumentace

„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 17

kontaktní telefon - obecně: 234 683 111

IČO: 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 rozvo'e a investic ÚMČ Praha 17

kontaktní telefon: mobil:_,
   

  

 

  

 

referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

kontaktní telefon:_,mobil:_

e-maíl

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Řičař

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

kontaktní telefon: +420—

IČQ; 674 71 544

DIC: cz - 7209043270

bankovní s o'ení:_

číslo účtu:

e-maíl:

  

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

11. Účel dodatku

2.1. 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., Čl. 10 odst. 10.2.
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2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

2.2. D0 Čl. 5 odst. 5.1. se na základě dohody obou smluvních stran nově vkládá písmeno

g) V tomto znění:

„g) Vnávazností na nové požadavky provozovatele školní kuchyně je požadováno:

- zapracování šokeru do gastro vybavení varny — úprava dispozice gastro,

úprava elektroinstalace, úprava stavební části, úprava ZT “

Vnávazností na výměnu části gastro vybavení v r. 2020, která byla provedena

z důvodu vydání zákazu používání všech plynových spotřebičů při jejich revizi je

požadována:

- aktualizace gastro vybavení, aktualizace položek soupisu prací

V návaznosti na požadavek hygieny na chlazení kanceláře vedoucí jídelny je

požadováno:

- zapracování chlazení do PD“

V Čl. 9 odst. 9.1. se nově vkládají písmena g), h), která zní takto:

g) Zapracování změn do prováděcíprojektové dokumentace — do 12. 4. 2021

h) Zapracování změn do soupisu prací — do 12. 4. 2021

Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 2:

 

 

 

    

Cena bez DPH 37 000,00 Kč

DPH 21 % 7 770,00 Kč

Cena celkem s DPH 44 770,00Kč
 

Po započtení ceny víceprací dle Dodatku č. 2 se V Čl. 10 odst. 10.2 mění cena celkem

a) — e) takto:

Cena celkem a) - e) bez DPH 406 000,00 Kč

DPH 21% 85 190,00 Kč

Cena celkem a) — e) vč. DPH 491 260,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2

nezměněné.

Tento Dodatek č. 2 je nedflnou součástí smlouvy 0 dílo č. objednatele: 2019/0223,

j ejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále V platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho přňoh

řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají

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

vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven V 5 stejnopisech, Všechny s platností originálu, 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 ('2. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku ('2. 2 schválila

Rada městské části Praha 17 na svém 78. zasedání dne 31. 3. 2021, usnesení

č. Us RMČ 000122/2021.

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

za objednatele za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona ('2. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze, V platném znění,

V souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000122/2021 ze dne 31. 3. 2021 se osvědčuje právní

úkon spočívající v uzavření Dodatku ('2. 2 mezi Městskou částí Praha 17 a Ing. Tomášem

Řičařem, a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

pověření členové ZMČ pověření členové ZMČ
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