
 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

evidenční číslo: SMO 4 000 000 32

1. Městská část Praha 17, se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, Praha 17

163 00 Praha 6 __ Řepy,

zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy:

paní Jitkou Synkovou

— starostkou Městské části Praha ] 7

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27 - 2000 700 399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. Otakar Chládek — sadovnický a zahradnický servis Praha 6

Ruzyňská č.p. 8, 161 00, Praha - Ruzyně

Zastoupen : Otakarem Chládkem

161331 114251

DIC : CZ530729268

Zapsaná v živn. Re'střiku : ECO/001 100/03/R‘ac/002

Bankovní spojení:—,č.ú._

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany na základě přehodnocení plnění smluvně závazkového vztahu sjednaného dle

smlouvy o dílo ev. č. SMO 4 000 000 32 ze dne 4. 3. 2004 uzavřené mezi objednatelem a

zhotovitelem se dohodli na uzavření tohoto dodatku, kterým se zmíněná smlouva o dílo mění

a doplňuje následovně :

I.

S ohledem na skutečnost, že předmětná smlouva o dílo byla uzavřena smluvními

stranami počátkem roku 2004> kdy vycházela ztehdejších ekonomických a finančních

poměrů, smluvní strany konstatuji, že vnásledne době po uzavření smlouvy docházelo

k nárůstu nákladů podnikatelských subjektů, které se promítly zejména do cen vstupů.

Smluvní strany shodně konstatuji, že sohledem na tyto objektivní faktory je

opodstatněný požadavek zhotovitele na přehodnocení sjednané ceny za plnění dle výše

uvedené smlouvy o dílo.



ll.

Smluvní strany se dohodly, že cena plnění za provádění díla stanovená včl. Ill.

předmětné smlouvy se navyšuje počínaje dnem 1. 12.2008 o částku 6 689,— Kč měsíčně, ke

které bude připočtena DPH ve výši 19 %.

Počínaje dnem 1. 1. 2009 bude zhotovitel povinen výše uvedené roční navýšení ceny

díla rozložit do fakturačního období za příslušný kalendářní měsíc a fakturaci za každý tento

měsíc navýšit o částku 6.689 Kč + 19 % DPH.

Ill.

Dále se smluvní strany dohodly, že ujednání čl. V. — smluvní pokuta a úroky

z prodlení, se doplňuje o následující znění:

bod V.4

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 50.000

pro případ, že zhotovitel v případě uplatnění výpovědi smlouvy o dílo nebude v průběhu

výpovědní doby provádět plnění dle smlouvy, které bude odpovídat obvyklé kvalitě a rozsahu

prováděného plnění zhotovitelem sjednané smlouvou o dílo.

Objednatel je oprávněn požadovat sjednanou smluvní pokutu za každý měsíc, ve kterém

nebude prováděno zhotovitelem nebo třetí osobou plnění sjednáno dle této smlouvy. Pokud

zhotovitel zajistí třetí osobu k plnění dle sjednané smlouvy o dílo, pak tato osoba musí

splňovat odborné a kvalifikační předpoklady pro plnění účelu sjednané smlouvy, musí

disponovat potřebným technickým a strojovým vybavením, které bude na požadované

technické a provozní úrovni. Pro případ, že třetí osoba bude plnit za zhotovitele, zhotovitel

nese plnou. odpovědnost za provedenou kvalitu plnění a za případné škody, které vzniknou

objednateli nebo třetím osobám v příčinné souvislosti s plněním a činností třetí osoby.

V případě vzniku práva na zaplacení smluvní pokuty ve prospěch objednatele, je objednatel

oprávněn požadovat i zaplacení škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinnosti

zhotovitelem a která bude přesahovat sjednanou výši smluvní pokuty.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku, nemají k němu žádné

návrhy na jeho změnu či doplnění a ujednánimi dle tohoto dodatku se cítí být vázáni.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží

po jednom.

,

  

V Praze dne“......... V Praze dne 421200")...........

Otakar Chládek  
Městská čásť“— raha l7,

zastoupena starostkou

Jitkou Synkůovou

     


