
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele SM 2016/0175

„ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce osvětlení“

(stavební práce)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č. p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou

kontaktní telefon-obecně:

IČ:

ENČ: c200231223

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

  

Elektrostav Praha s.r.o.

se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Pavlem Riegrem

kontaktní telefon:

|č: 45306834

ENČ: CZ45306834

bankovní spojení: _

číslo účtu:

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9574

osoba určená ke kontaktu s objednatelem:_

tel/mihF
ve věcech techn|c yc stav yve OUCI :

tel.:

   

    

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo, č. evidenční objednatele - SM 2016/0175.
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Účel dodatku

1. Ve smyslu ustanovení článku 2. odst. 22. bod f), čl. 3. odst. 3.3 c) a čl. 15. odst. 15.3.

výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

2. Tímto dodatkem se doplňují článek 2. (Předmět plnění smlouvy), článek 3. (Doba

plnění) a článek 4. (Cena díla) výše uvedené smlouvy a to jak je dále uvedeno.

Čl. 2.

Předmět smlouvy

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedenívíceprací nezbytných k řádnému dokončení

díla (rozsah je dán oceněným výkazem výměr v příloze tohoto Dodatku č. 1).

Rekonstrukce osvětlení v m.č. C 1.01, C 1.34, a C 1.38 (tělocvičny), dle DPS zpracované

firmou AXEN s.r.o..

Čl. 3.

Doba plnění

3.1.1 Dokončení a předání celého díla(rozsah dle původních SoD) — nejpozději do 15.8. 2016.

3.1.2 Dokončení víceprací — nejpozději do 30.9.2016 (smluvní pokuty dle čl. 13 vztahující se

na původní termín dokončení díla platí samostatně i na termín dokončení víceprací dle

tohoto dodatku k SOD).

Čl. 4.

Cena díla

4.1. Cena za provedení víceprací byla mezi účastníky tohoto dodatku stanovena takto:

Dodatek č. 1 - vícepráce:

Cena základní bez DPH činí: 1.34ó.724,11 Kč

DPH 21 % činí: 282.812,06 Kč

Cena celkem vč. DPH činí: 1.629.53ó,17 Kč

Cena díla, dle smlouvy o dílo bez DPH ó.840.049,53 Kč

DPH 21 % činí 1.43ó.410,40 Kč

Cena dle smlouvy o dílo celkem vč. DPH 8.27ó.459,93 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí: 8.186.773,64 Kč

DPH 21% činí: 1.719.222,46 Kč

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH činí: 9.905.996,10 Kč
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.4.

čl. 3.

Závěrečná ustanovení

Strany se dále dohodly, Že tento dodatek vč. smlouvy o dílo bude zveřejněn v souladu se

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o

registraci smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zabezpečí objednatel.

Smluvní strany deklarují, Že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních

stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku

zpět objednateli, přičemž zhotovitel si nechá pro svoji potřebu dva podepsané

stejnopisy.

Příloha: oceněný výkaz výměr

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

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Jitka Synková Ing. Pavel Riegr

starostka jednatel společnosti

Městská část Praha 17 Elektrostav Praha s.r.o.

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMČ č. us RMČ 000358/2016 ze 10.8.2016

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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