
2. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

č. 1028/2010 (číslo objednatele)

č. 1049/10 (Číslo zhotovitele)

čl. |. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha - Dolní Měcholupy

Sídlo: Dolnomecholupska 168/14, Praha 10

zastupce objednatele: Ing. Karel Hagel - starosta

Bankovní spojení Česká spořitelna as.. č.ú. 2000713309/0800

IČ: 00231347

o|o: 0200231347

zastupce ve věcech technických: bude určeno při předání staveniště

dále jen “OBJEDNATEL”

Zhotovitel: Sdružení společností

STAMET, s.r.o., vedoucí účastník sdružení

Sídlo: Erbenova 11. 150 00 Praha 5

Zástupce zhotovltele: _

Bankovní spojení,

10: 485 89 829

DlČ: 02485 89 829

Zástupce ve věcech technických: _

a

ELIZZA s.r.o., účastník sdružení

Sídlo: Malebná 690 Praha 4

Zástupce zhotovitele:

Bankovní spojení:

lČ: 003 345 61,

o|o: 02003 345 81

Zástupce ve věcech technických. _

dále jen “ZHOTOVITEL"

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a dop/nky SOD faktor

čl. Vl. Předání díla

/. Odstavec 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Dílo nebo jeho část je dodano protokolárním předaním ukončeného díla nebo jeho částí

opatřeným souhlasným stanoviskem objednatele a předáním veškerých dokladu ke kolaudací.



/l. Odstavec 2 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

2. Objednatel je povinen dilo nebo jeho část převzít s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky,

ktere samy o sobě nebrání užívání a provozování díla nebo jeho části. Vzápisu o předání budou

uvedeny závazně lhuty pro odstranění případných vad a nedodělku.

///. Odstavec 4 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

4. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla nebo jeho části minimálně 5 dnu předem.

ll/, Dop/ňuje se odst.5. :

5, Zhotovitel je oprávněný předat Objednateli Dilo po částech. pokud předávanou části Díla bude

taková část; kterou muže Objednatel užívat samostatně nezávisle na ostatních částech Díla a současně

je předávaná část Díla zpdsobílá kolaudačního řízeni.

čl. VII. Záruka za dílo

V. Odstavec 7 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

í. Zhotovitel přejímá závazek. že provedeně stavební práce si zachovají po dobu 48 měsíců

vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických normách, jež se na ně vztahují, Záruční

doba počíná běžet dnem převzetí díla nebo jeho části, respektive dnem kdy měl objednatel tuto

povinnost. Zhotovitel při realizaci zajistí plnění požadovaných parametru dle vsech platných ČSN a

obecně platných předpisu. ustanoveni této smlouvy stavebního povolení a projektu dila.

čl. IX. Další ujednání

Vl. Dop/ňuje se odst. 7. :

7. V případě. že bude Objednateli předána část Díla, a Objednatel zahájí užívání stavby v části

převzatěho Díla. zavazuje se Objednatel převzít od Zhotovítele elektroměr a vodoměr. a to nejpozději

v den převzetí části Díla.

Elektřina a voda spotřebovaná Zhotovitelem bude po předání elektroměru a vodoměru Objednateli a

realizaci změny nájemce elektroměru a vodoměru u dodavatelu elektřiny a vody. měřena podružnými

stavebními měřidly která se zavazuje Zhotovitel osadit v místě k tomu Objednatelem \

\///. Dop/ňuje se odst.8„:

8. Pokud se v kterěkoliv části textu Smlouvy o dílo použije termín Dilo, rozumi se tim Dilo jako

celek nebo část Díla, která tvoří společně prostory budovy nebo taková část Díla kterou může

Objednatel užívat samostatně nezávisle na ostatních částech Díla nebo část Díla szsobilá

kolaudačního řízeni.
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Tento 2. dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanoveni teto Smlouvy o dílo, která

nejsou timto dodatkem výslovne dotčeny, zustavaji beze změny a v platnosti.

Tento 2.dodatek smlouvy o dilo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech. objednatel i zhotovitel obdrží po dvou

výtiscich.

Dodatek nabýva platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zastupcu smluvních stran

Smluvní strany prohlašují. že je jim znam obsah Smlouvy o dílo vč. jejiho ldodatku. obsah tohoto

2.dodatku„ že sjeho obsahem souhlasí. a že dodatek uzavírají svobodně. nikoliv vtisni či za

nevýhodných podminek. dále že neodporuje zakonu a nepřiči se dobrým mrava. Na důkaz připojuji

sve podpisy,

V Praze dne H -39- mm V Praze dne ŽL ÚS“ Ztllío

       
ng. are age Ing. Miloš Vácha

starosta Městské části jednatel společnosti STAMET, sro.

Praha - Dolni Měcholupy ' " ník sdružení

    


