
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2016/0140

„Rekonstrukce varny MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 - Řepy“

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

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

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

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr.. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 1 7

kontaktni telefon-obecně:_

IČ: 00231223

DIČ: czoo231223

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

  

   (dále jen objednatel)

a

Firma: MIRONSTAV s.r.o.

se sídlem: Aubrechtové 3107/2, PSČ 106 00, Praha 10 — Záběhlice

zastoupená: ROMAN MYRON, jednatel

kontaktní telefon:_

IČ: 246 96 668

DIČ: CZ24696668

bankovní spojení:

  

číslo účtu:

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze oddíl .C vložka 166875

osoba určená ke kontaktu s objednatelem:—

tel.:

e mail:_
ve věcech technických (stavbyvedoucí):_

(dále jen zhotovitel)
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2.1.

2.2.

2.2.

3.1.

4.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Účel dodatku

Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany

dohodly na následujících změnách smlouvy.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek II. Předmět plnění, odst. 2.2., článek III. Doba

plnění, odst. 3.1. a článek IV. Cena díla, odst. 4.1. výše uvedené smlouvy a to jak níže

uvedeno.

II. Předmět plnění

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení

díla, z důvodu provedení nových rozvodů elektro, které byly zalité v betonové vrstvě

podlahy ve varně, statického zajištění stropu 1.PP V blizkosti škrabky brambor, provedení

nových rozvodů VZT v zázemí pro kuchařky.

III. Doba plnění

Doba dokončení celeho díla se prodlužuje do 26.8.2016

IV. Cena dila

Cena tohoto dodatku je:

 

 

 

 

Cena bez DPH 47 703,22 Kč

DPH 21% 10 017,68 Kč

Cena s DPH 57 720,89 Kč   
 

Cena díla celkem vě. dodatku č. 1 je bez DPH 2 680 560,00 Kč

s DPH 3 243 477,60 Kč

Cl. 3

Závěrečná ustanovení

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

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři

výtisky objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních

stran.
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3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku

zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svou potřebu dva podepsané

stejnopisy.

3.5. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení: Us RMČ 000386/2016 ze dne 31.8.2016

VPraze dne: ................................... VPrazedne

za zhotovitele za objednatele

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 RMC č. Us RMC 000386/2016 ze dne 31.8.2016

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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