
1. DODATEK SMLOUVY o DÍLO

c l028i20l0 (číslo objednatele)

C 1049110 (číslo zhotovitele)

uzavřena podle ustanovení § 536 až 565 a nasledujicich Obchodního zákoníku o. 5131991 Sb v souladu se

zněním pozdějších novel na stavební zakazku

Objednatel:

Sídlo;

Zástupce objednatele:

Bankovní spolení

lČ:

DlČ.

zastupce ve věcech technických:

dále jen "OBJEDNATEL"

Zhotovitel:

Sídlo:

zastupce zhotovitele

Bankovní spojení

lČ:

DlČ;

zastupce ve věcech technických:

Sídlo:

zastupce zhotovitele

Bankovní spojení.

iČ:

DlČ:

zastupce ve věcech technických:

dále jen ”ZHOTOVlTEL”

čl. |. Smluvní strany

Městská část Praha - Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupska 188/14. Praha 10

mg Karel Hagel - starosta

Česká spořitelna a.s.. cu. 2000713309/0800

00231347

CZ0023‘347

bude určeno při předanl staveniště

Sdružení společností

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

Erbenova 11 150 00 Praha 5

485 89 829

CZ485 89 829

m
l

ELIZZA s.r.o., účastník sdružení

Malebna 890, Praha 4

003 345 81.

CZ003 345 81

Po vzájemně dohodě sm/uvních stran se smlouva o dílo mění a doplňuje nas/edovně:

Dop/nuje se odst—4.:

Čl. ll. Předmět díla

4 Předmět díla se upravuje o měněprace a víceprace daně změnovýmí listy ZL 1 — ZL4



 

ZLí - rozdíly mezi zadávací dokumentaci (Dl/Zl a dokumentaci pro stavební povolení (DSP) —

zvětšena výměra zdiva změna oken. podružné měření elektro a vody a dále dopracovaním

dokumentace pro provedení stavby (DPS) — stavebně konstrukční cast

- Zl_2 - zvětšenou hloubku založení casti objektu urěenou geologem

ZL3 - nerealizovaný řad dest'ové kanalizace nahrazený vsakovacím a retenčníní blokem

2L4 - přeložkou plynovodní přípoíky pro ZS vc. plynoměrného pilíře

Přehled odsouhlasených změnových listu je nedílnou součastí tohoto dodatku SOD

čl. III. Doba zhotovení díla

Mění se odst 7,5

l. Zhotovitel je povinen provést dílo vymezené v čl. ll této smlouvy v následující lhutě:

zahalení prací: do 3 dnu od protokolarního převzetí staveniště

ukončení prací“ bude upřesněn vnasleduíících dodatcích s ohledem na zajištění finančních

prostředku investora

čl. IV. Cena za dílo

Mění se odst 7.:

1, Celková smluvní cena díla vymezeného v ěl ll této smlcuvy je nejvýše přípustna a činí

Cena dle SOD bez DPH 49.777760 - Kc

Cena dle 1. dodatku SOD bez DPH 1070.462- KC

Cena celkem bez DPH 50,848.222,- Kč

DPH 20%
10169644— č

Cena celkem včetně DPH 61,017.866,- Kč

Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo se nemění a zustavaíí v platností

Tento tdodatek smlouvy o dílo se vyhotovuíe ve 4 steínopísech. objednatel i zhotovitel obdrží po dvou

výtiscích.

V Praze dne V Praze dne

13 -tt-2012

      v. a i lng. Milos Vácha

starosta lvlěstské častí jednatel společnosti STAMET, s.r.o.

' Praha - Dolní Měcholupy vedoucí účastník sdruženi

 


