
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi

následujícími smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel: Potrusil s.r.o.
Hybešova 1647/51

se sídlem: 664 51 Šlapanice

zástupce ve věcech technických:
telefon, mail:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
DIČ:
IČ: 253 10 119

(dále jen ?zhotovitel44)

1.2. jednatel: Městská část Praha-Zbraslav
sídlem: Zbraslavské náměstí 464,

156 00 Praha-Zbraslav

statutární zástupce: Ing. Zuzana Vejvodová,
starostka MČ Praha-Zbraslav

zástupce ve věcech technických:
telefon, mail:

IČ: 002 41 857
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

(dále jen ?objednatel44)

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 24.06.2022 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo, jejímž
předmětem je provedení truhlářských prvků interiéru podatelny při akci: ?Dodání a montáž
truhlářských prvků interiéru podatelny MČ Praha-Zbraslav? (dále jen ,,Smlouva?), kterou tímto
dodatkem mění následovně:

II. PŘEDMĚT DODATKU - ZMĚNY OPROTI PŮVODNÍ SMLOUVĚ
1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla spočívající ve změnách specifikovaných ve

Změnovém listu č.l, jenž tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že vzhledem ke změně předmětu díla se čl. V odst. l(Cena
díla). 1. Smlouvy se mění takto:
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registru smluv) zajistí Městská část Praha -
Zbraslav.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny s jeho
obsahem, jeho obsahu rozumějí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a
svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

V Praze Zbraslavi dne ^

Za objednavatele:

Ing. Zuzana Vejvodová Ing. Ladislav Potrusil
starostka MČ Prdna-Zbraslav jednatel společnosti

Schváleno usnesením
RMČ /-žMé Praha - Zbraslav

fiísl° ; x A, Jf\\ li?-----------------------
ze dne 0?^ A.
za správnost:

/. Celkem bez DPH 754.014,00 Kč
DPH 21% 158.342.94Kč

Celkem včetně DPH 912.356,94 Kč

2. Sjednaná cenaje konečná, zahrnuje veškerépráce a dodávky, ajiné náklady nezbytné pro řádné a
úplné provedení díla.

3. Změna ceny dílaje možnájen na základě změny obsahu nebo rozsahu díla ze strany objednavatele.
Změna rozsahu nebo obsahu díla musí být sjednánapísemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká.

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn, platná a právně účinná.
2. Nedílnou součást a Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří Změnový list č. 1.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel

a zhotovitel obdrží každý po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v tomto dodatku uvedené nejsou

obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a
vyslovují souhlas s tím, aby tento dodatek byl bez dalšího zveřejněn.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o



vZměnový list ě. 1 ?Dodání a montáž truhlářských prvků interiéru podatelny MC Praha-Zbraslav?
Položka název typ ks DPH cena / ks cena / ks celkem celkem

č. % bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

ZAR 01 Kancelářská židle - Everyday 750 A design 21 8 420,00 10 188,20 6 840,00 20 376,40
ZAR 02 Konferenční židle - Wawe 030-NO B economy 21 130,00 3 787,30 12 520,00 15 149,20
TK01a Dělící příčka podatelny 1 21 193 047,00 233 586,87 193 047,00 233 586,87
TK_01_a - Dělící příčka podatelny se skládá z:

o 2 pultíky pro klienty sraz desek na 45°
o dělící přepážky mezi prostorem pro veřejnost a pro zaměstnance (obsahuje dveře, rámování přepážky se sklem, roletkami a led pásky),
o 2 stoly se šuplíky pro zaměstnance materiál - dubová dýha, rovnoletá povrchová úprava - olej
? sklo - bezpečnostní kalené tl. 10 mm s otvorem pro komunikaci s klienty (170x600 mm (v/š))
? vstupní dveře (viz. "DET_05") - dubová dýha rovnoletá, směrem do prostoru veřejnosti s členěním, povrch olejovaný, barevnost stejná jako zbytek TK,

otvírání - klika (zevnitř), koule + zámek na klíč (zvenku)
? stůl - pracovní deska - dubová dýha rovnoletá, olejovaná, tl. 30 mm,
? šuplíky - kování Blum, tichý doraz, čelní panel dubová dýha rovnoletá, olejovaná, otvírání podhmatem - spodním přesahem, materiál vnitřku

šuplíku/korpus - lamino, barevnost - šedá šuplíky navrhnout tak, aby bylo možné protáhnout kabely elektro od zásuvek na pracovní desku stolu
o dělící panel viz ?DET_03?

TK01 b Sedací lavice 1 21 65 864,00 79 695,44 65 864,00 79 695,44
TK_01_b - Sedací lavice se skládá z:

o sedací deska, záda, přední perforovaný panel (viz. "DET_02"), materiál - dubová dýha, rovnoletá, povrchová úprava - olej, přední kryt
perforovaný/žebrování - na míru nebo z typových desek, sokl plný (zarovnaný s rovinou žebrování

TK01c Spodní skříňky 1 21 50 214,00 60 758,94 50 214,00 60 758,94
TK_01_c - Spodní skříňky se skládá z:

? policová skříňka - uzavřená, vnitřní stavitelné police, krajní dvířka na tip-on (2x), střední dvířka zašupovací (2x) - zapuštěná úchytka
o materiál - dubová dýha rovnoletá, povrchová úprava - olej
o vnitřní stavitelné police - 2x 2 kusy, 2x 1 kus
o vnitřní korpusy a police - lamino, šedé

TK01d Horní police se skříňkami 1 21 78 664,00 95 183,44 78 664,00 95 183,44
TK_01_d - Horní police se skříňkami se skládá z:

o policová skříňka střední díl - uzavřená, vnitřní stavitelné police - 3 kusy (stavitelné), 3x svislé přepážky, zašupovací dvířka + zapuštěná úchytka (2x)
o vnitřní korpusy, police, svislé přepážky - dýha
? materiál - dubová dýha rovnoletá, povrchová úprava - olej
o skříňka - uzavřená (2x), vnitřní stavitelné police - 2x 3 kusy, naložená dvířka, panty/závěsy Blum, tichý doraz, materiál - dubová dýha rovnoletá,

_______povrchová úprava - olej________________________________________________________________________
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otvírání - tip-on
vnitřní korpusy a police - lamino, šedé

TK01e Sestava parapetů, krytů topení a
skříněk 1 21 75 974.00 91 928.54 75 974,00 91 928,54

TK_01_e - Sestava parapetů, krytů topení a skříněk se skládá z:
? parapet s perforováním pro prostup tepla od top. tělesa
o materiál - dubová dýha rovnoletá, povrchová úprava - olej
? čelní panel top. tělesa perforovaný pro prostup tepla od top. tělesa, materiál - dubová dýha rovnoletá, povrchová úprava - olej

TK02/3 Rámování vstupu do podatelny 1 21 44 808,00 54 217,68 44 808,00 54 217,68
TK 02, TK 03 - Rámování vstupu do podatelny

? TK 02 a TK 03 se liší šířkou vstupního otvoru, viz. "DET_01"
? materiál - dubová dýha, rovnoletá, tl. desky 30 mm, povrchová úprava - olej
o zapuštěný LED pásek v horním panelu

TK04 Úložný box pod pracovním stolem 1 21 14 300,00 17 303,00 14 300,00 17 303,00
TK_04 - Úložný box pod pracovním stolem se skládá z:

o 2 kusy, viz. "DET_07"
o box na kolečkách, 3 x šuplík
o materiál - plech, barva - šedá, matná
? úchytka - kovová, šedá, matná v barvě boxíku

TK05 Atypická konstrukce sezení masiv dub 1 21 180 950,00 218 949,50 180 950,00 218 949,50
TK 05 - Atypická konstrukce sezení

o viz. nový "DET_08" z 06/2022
o kruhový půdorys se zaoblenými hranami
? z dubové dýhy/masivu. Ve stejném principu jako zbytek truhlářských konstrukcí a sedací lavice

Elektrifikace sezení TK05 1 21 8 720,00 10 551,20 8 720.00 10 551,20
1x bezdrátová nabíječka vestavná + 4x nabíječka na kabel (napájení USB) vč. montáže
1A 16 police A 1 21 9 050,00 10 950,50 9 050,00 10 950,50

? viz detail TK - Solitérní police - police "A" v provedení stejné jako zbylé truhlařiny
? materiál - dubová dýha rovnoletá/masiv, povrchová úprava - olej

2B 17 police B 1 21 3 063.00 3 706,23 3 063,00 3 706,23
? viz detail TK - Solitérní police - police "B" v provedení stejné jako zbylé truhlařiny
? materiál - dubová dýha rovnoletá/masiv, povrchová úprava - olej

17 754 014,00 912 356,94

Součástí ceny jsou zahrnuty náklady na dodávku, montáž a dopravu.
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