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DODATEK (:. 1 SMLOUVY o DÍLO

SM1700000354

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnlpozděýších předpisů,

Objednatel:

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

v záležitostech technických

zastoupena společností:

se sídlem:

zapsanou:

zastoupenou:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 11

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Ing. Oldřichem Balíkem, zástupcem starosty

00231 126

9200231 126

Jihoměstská majetková a.s.

Ocelikova 672, 149 41 Praha 4

v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka 12900

ředitelem, lng. Vladimírem Červíčkem

28199081

9228199081

na straně jedné - dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

se sídlem:

spisová značka:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

a

DEKONTA, a.s.

Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves

12280

Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva

25006096

CZ25006096

na straně druhé — dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne 17. 7. 2017

takto:

List číslo: 1 /
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IL

PŘEDMĚTDODATKU

A. Čl. VI smlouvy _ CENA DÍLA _ se doplňuje 0 odst. la) tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění dle předloženého výkazu výměr, který je přílohou č. 1

tohoto dodatku, kterým se mění cena díla navýšením o 46 372 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí: 844 427 Kč bez DPH

(slovy: osmsetčtyřicetčtyřítísícečtyřistadvacetsedm korun českých bez DPH).

HL

ZÁVĚREČNÁLSTANOVENÍ

1. Ostatni ustanovení smlouvy o dílo ze dne l7. 7. 2017 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. ] nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv dle zákona 340/2015 Sb.

3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden

stejnopis.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. l je veřejně přístupnou informací ve smyslu

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. ] budejako celek zveřejněn v Registru smluv

vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. l je příloha:

— příloha č. 1 Výkaz výměr víceprací

7. K podpisu tohoto dodatku č. l je oprávněn Ing. Oldřich Balík na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S

2016/04 — Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

V Praze dne "ZC (?....2017

    

 

za zhotovitele:

 

Ing. Aleš Pražák, MB

zástupce starosty člen představenstva
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