
DODATEK ČÍSLO 1 
ke Kupní smlouvě č. 1/0801/Š/2017 

uzavřené dle§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník") 

Dnešního dne uzavřeli: 

Kupující: 

IČ 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Městská část Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 
00241687 
Česká spořitelna a.s. 

zastoupená RNDr Marcelou Plesníkovou, zástupkyní starosty 
(dále taktéž jako „objednatel") 

Prodávající: 
sídlo 
IČ 
DIČ 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: 

tento 

KECIP s.r.o. 
V Zátiší 789, 431 51 Klášterec nad Ohří 
25426842 
CZ25426842 
Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov 

Oldřich Picek, jednatel 

Dodatek číslo 1 ke Kupní smlouvě č. 1/801/Š/2017 ze dne 5.4.2017 (dále jen „dodatek"). 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být 
tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku: 

I. Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5.4.2017 uzavřely kupní smlouvu č. objednatele
1/0801/Š/2017 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů pod názvem .Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí Hájek 2174/46 pro 2
až 31eté a 3 až 61eté děti, na území Prahy 13 část 2- mobilní nábytek" (dále jen „Kupní
smloyva").

2. Na základě této Kupní smlouvy se prodávající zavázal dodat kupujícímu předmět
koupě, tj. mobilní nábytek specifikovaný v příloze č. 2 Kupní smlouvy a objednatel se zavázal
předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek
sjednaných v Kupní smlouvě.



3. V průběhu plnění předmětu Kupní smlouvy se objevily okolnosti, v důsledku kterých
dochází ke změně závazků ze Smlouvy. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na
následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět koupě, kupní cenu a platební podmínky
(dále též „Dodatek č. 1 ").

4. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků z Kupní smlouvy ze dne 5.4.2017.

li. Změna závazku z Kupní smlouvy

1. Článek I. odst. 1.1. (Předmět Koupě) se doplňuje a mění o dodatečné dodávky a
dodatečné změny dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami. Druh, rozsah změn
a jejich ceny jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou změnového
listu č. ZL-1, který je společně s položkovým rozpočtem nedílnou přílohou č. 28 tohoto
Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí Kupní smlouvy. Celková cena dodatečných
dodávek a dodatečných změn dodávek dle tohoto Dodatku č. 1 byla vyčíslena na částku
celkem 80.561,- Kč bez DPH, tj. 97 478,81 Kč včetně DPH.

2. Článek V. odst. 5.1. (Kupní cena) se mění takto:

1 463 047,24 Kč bez DPH 
307 239,92 DPH 21% 

1 770 287, 16 Kč včetně DPH 

3. Článek VI. odst. 6.2. se na konci doplňuje takto:
„Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn vystavit fakturu na poskytnutí

finanční zálohy ve výši 500.000,- Kč včetně DPH do 15ti dnů ode dne podpisu tohoto

Dodatku č. 1 (dále jen „zálohová faktura"). Závěrečnou fakturu prodávající vystaví v souladu s

čl. 6. 4. Kupní smlouvy. V závěrečné faktuře prodávající rozepíše a zohlední zálohovou

fakturu a prodávajícím poskytnutou slevu z kupní ceny na dodávku mobilního nábytku dle

Kupní smlouvy ve výši 80.561,- Kč bez DPH, tj. 97 478,81 Kč včetně DPH."

Ill. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a
zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží
dvě vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem
tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své pravé,

J 

svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Prodávající bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku
č. 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na
činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015
Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci



vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto 
Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany objednatele nevyžaduje předchozí souhlas 
prodávajícího. 

4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy:
• Změnový list č. ZL-1, vč. položkového rozpočtu

5. Tento Dodatek č.1 se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. 0267/2017 ze
dne 12.6.2017

V Praze dne: 2 2 06. 2017 V Klášterci nad Ohří, dne: �S .G r;_:_,Y1't 





.. 

REKONSTRUKCE BÝVALÉHO SPORTCENTRA NA MŠ OVČÍ HÁJEK 2174/46 

pro 2 až 31eté a 3 až 61eté děti, na území Prahy 13 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

STAVBA: ,,REKONSTRUKCE BÝVALÉHO SPORTCENTRA NA MŠ OVČÍ 
HÁJEK 2174/46 pro 2 až 31eté a 3 až 61eté děti, na území Prahy 13" 

Číslo změnového listu: ZL-1 
Název změny: ÚPRAVA SPECIFIKACE NÁBYTKU 

Stavba: Adresa objektu: 

Rekonstrukce dle SOD 

Navrhovatel změny: 

Popis změny: 

Jedná se o úpravy v navrženém nábytku vzhledem k jeho lepší využitelnosti. 

Zdůvodnění změny: 

Při řešení konkrétních detailů v provedení nábytku bylo zjištěno, že některé části \
navrženého nábytku nejsou ideální pro použití u takto malých dětí. Vzhledem k jasnému 

Ivymezení prostoru pro každé dítě byla navržena náhrada kulatých stolů za stoly •
šestiúhelníkové. Dále byl řešen požadavek hygieny na výšku stolů. Podle dostupných I 
informací, je v tomto útlém věku velký rozptyl ve výšce dětí. Na základě těchto I 
skutečností, navrhujeme udělat některé stoly stavitelné podle potřeby. Další úprava I 
spočívá v nahrazení stabilních herních prvků v prostoru atria demontovatelnou herní i
sestavou. Při této úpravě může být atrium objektu používáno jako multifunkční prostor. 
Následující úprava se spočívá v doplnění samoobslužného žebříku na přebalovací pult. 
Tato úprava je nutná vzhledem k ušetření tělesné námahy vychovatelek atd. 

Jídelní stůl 
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