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Dođatekč.1 ke Smlouvě o díloč.0a4g/0/oWl/16

uzavÍeĺápodle ustanovení S 2586 a násl. zákona č,.8g/20I2 Sb., občansĘzákonil<,
v platném znění (dále ien,robčansĘzákonfl<.()

I. Smluvní stľany

1.1.

1.1.

r.3.

Obiednatel:
se sícllem:

zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
č'účtu:
(dále jen,,objeclnatel')

Městskí část Pľaha 5

náměstí 14. Ííjna738L/4,PSČ150 22,Praha5 - Smíclrov
IVĺUDľ'Raclek l{líma, Staťosta
000ó3ó31
C200063(t31

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ľučenímomezeným
se sícllem: Libocká 685/43d,1ó1 00 Pľaha ó
zastoupená: trilĺpZábľzĺnsĘ,jednatel
ICO: 48036315
DIČ: CZ48036315
banko B,u.'.
č'účt

(dáĺe jen ,zhotovitel", na straně druhé)

osoby opľávněnéiednat:
1.3.1, Zaobjeclnatele:

ve věcech smluvĺríclr: MUDľ. Raclek Klíma, Staľosta IVÍČPľaha 5
ve věceclr administľativně-technicĘch:

Ing. Jan vecloucí majetku a
irrvestic,

L3,2. Pi'i opeľativním tecl_lnickéĺn rYízeníčinĺrostina staveništi, potvtzování pľovec1enýcl'l
prací, zápisů ve stavebním deĺríku,oclsoulrlasování lyše fakťur, potvľzování
ptotokol le JirYí Tilšer bľĺ ÚuČ
Pľaha .5, el Vokoun
oľľÚľĺČPľaha 5'

1.3,3. Za zhototitele:
r.e věceclr sĺrrluvĺrích:F1|lp Zíllxanský, jednatel
l.e r.écech techĺrickl',clr: trilip Zábranský, ieclnatel
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2.r.

2.2.

3.r.
3.2.

3.3.

4.1..

4.2.

,,Zlnľoľitel se iaudęye ndliiolat díb ęecifkotlłllé t, ćlĺiukĺĺ 3. odsŕ. 3.2. Íéŕ0 łn/łltj u těchŕo ŕetwĺrccll:

5.ĺ.1 phľ(eŕĺ sĺnvúšĺě ue1porylEi do 7 (:utni) płuĺ:olwĺch dĺłů po podpisĺł tĺ1to sľľlolĺtjl
o ll,i łł rl ĺnl /l l l'll ĺłl l ý ru ll u n i,
phd,iuĺ dĺh krunlě objekĺll ,,()3 oprat,d nkhĺ ľtłł.|nĺ.fdłiĺ!1" ĺl/poiĺlýi do 9 (ĺel,ĺĺi)
ĺýdlu? od pĺvd,iĺlĺ Ínvuišŕě,
pĺedĺiuĺ ąbý',4ĺcĺ ć,jłj dĺld, ĺlýporyĘi do 3/.5.20'ĺ7, ľr!. 7łjiíĺěú płxlpłĺĺĺłébo
lplzil'nĺho n{lodĺuĺĺĺ o potolłĺi k ĺĺ{l,,iuĺ nĺlo ĺnedeĺÍ do płvloęĺ płn płvledeté ĺlĺ/o,
ljkúddĺe ýnvlilšĺě do 3 (ŕŕĄ kłlendĺihlhll duli po pŕed,inĺ dĺla'

,.ĺ'2,

L.3.4, Př'i opeľatir'ním teclrĺrickén'l řízení činnosti na staveĺ'lišti' poťvťzování pľovec1enýcl'l
prací, zápisů ve stavebĺrím cleĺríku' oclsouhlasování ýše faktur;'potvrzování
pľotokolů o pi'eclání a pi'evzetí clíla pľovác1í stavbyvec1oucí Filip Zát:t:aisĘ'

II. Úvođní trstanovení

Výše uvedené smluvĺrí stfany uzavř'ely c]ne 30.10.201ó Srnlour'r: o cjílo č. 0049/O/oNÍI/1'6
na rea\tzaci ver'ejné zakázky s názr.em ,,Výměna oken clvorní fasácly vŠnĺVvp, U
Santošky 1093/77, Pľa]ra 5" (clále jen,,Smlouva') a objeclnate| se zavázal za toto cjílo
uhľadĺt sjednaĺrou cenu r.e Úši 3.098.540,- I{č bez DPFI, ti. 3.749.233,40 Kč r.četně
DPH.

Tento clodatek č. 1 se uzavirá z cJůvodu nutĺrosti posunutí teľmínu plnění části zakazĘ a
to s ohledem ĺra teclrnologické posťupy a poti'ebné kliĺnatické poc1mínĘ, kteľé jsou
potř'ebné k úspěšné rcahzaci.

III. Předmět dodatlcl

PrYeclmětem clodatku je změna ĺozsahu a teľmínu plněĺlí díla.
S odkazem na čl' 10. odst. 10.2' Smlourry se Smluvní Stfany dohoclly na uzavrYení tolroto
doclatku č' 1,iínž se upľar.uie teľmín dodání clíla.
Sĺnluvní Stfany se dolrodly, že původĺrí zněníčl.5' odst.5.1. Sĺnloulry se ruší anahrazw:1e
následujícím zněĺrínr:

5.ĺ .2

5.ĺ '4

IY . Záv&ečná ustanovení

Sĺnluvĺrí Stľaĺry pľolrlašu|í, že si tento clodatek pi'ečetly, že l:yl uzavĺ:eĺ] po l,zájernnéĺn
proieclrrz'rĺrí poclle jeiich pľavé a sr.oboclné vůle, určitě, vážrlě,a sľozurnitelně, rrikoli r. tísĺri
zit náp ac1ně ĺrerýlroc1rrých poc1ĺnír'rek.

Doc'latek je platrrý a účiĺlĺrý ocle c1ĺ-re poc1pisu ol;č:ĺrra sĺnlul.ĺríĺni sttatlar-lri.

Sĺnlur'rrí StťaÍrJI rúslor'ně soulrlasí s tíĺ-lr, abv tato srlllĺltlr.a łl1-la zr.cř'cjněna l' ľegistr-tr snrllry
za pĺlc1l-níĺlc:k zz'rkona č. 310/2015 Sll., o zr'laštních poclrnínkzlclr účinnosti ĺrěktcrýclr

2

4,3.
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4.4,

smluv, uvei'ejňování těclrto smluv a o ľegistnr smluv, ve znění pozc1ě|šíclr přeclpisů, clo 30
dnůode dne podpisu smlouvy poslední smluvní Stľanou. Smluvní stťany ioulrlasí se
zveř'einěním slých osobních údajůve smlouvě, kteľá bucle zver:ejněna v ľegrstru smluv
podle věty pĺvní.Smluvní Stfany pľolrlašují'žeskutečnosti obsaženéve smlouvě
nepovažujíza obclroclní tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a uclělují svolení
k jeiiclr užitía zveřejnění bez stanovení jĄchkoliv da]šíchpoclmínek."

Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z ruchž 4 wýtisĘ obclůíobjednatel a
1 zhotovitel.

Tímto se ve smyslu ustanovení s 43 odst. 1 zákona č'131/20OO Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějšíclr předpisů' poťvľzuje' žeby]ly splněny podmínĘ pľo platnost
ptávnílro jednání městské části Pralra 5, a to usnesením RIVIČč.hł/Ąęę/żolóze dne
.{\.\ł,?ł,i'u

Y Praze *" ilI' /.ł..ł!/6

4.5

V Praze dne
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