č. 11
Dodatek
Dodatek č.
Ke smlouvě
smıøuvè o0 dílo
dı'ıø č. 2017/0199
2017/0199 ze dne
dne 29.8.2017
ke
uzavřené podle
podle §§ 2586
2586 aa násl.
násl. Zákona
89/2012 Sb.,
Sb., občanský
občanský Zákoník,
pozdějších předpisů
předpisů
uzavřené
zákona č. 89/2012
zákoník, ve
ve Znění
znění pozdějších
(dále jen
„občanský Zákoník“)
(dále
jen „občanský
zákoník“)
Článek 11
Smluvní strany
strany
Smluvní
Praha 17
17
Městská
Městská část Praha
se sídlem:
sídlem: Žalanského
291/12b, 163
163 02
02 Praha
Praha 6
6
se
Žalanského 291/12b,
Zástupce
oprávněný jednat
ve věcech
věcech smluvních:
smluvních: Mgr.
Mgr. Jitka
Jitka Synková,
Synková, starostka
starostka
zástupce oprávněný
jednat ve
tel.:
+420 234
234 683
683 111
111
tel.: +420
fax:
+420 235
235 300
300 129
129
fax: +420
ıč: 00231223
00231223
IČ:
Dıč: CZ00231223
0200231223
DIČ:
bankovní spojení:
spojení: Česká spořitelna,
spořitelna, a.
a. s.
s.
bankovní
účtu: 27-2000700399/0800
27-2000700399/0800
číslo účtu:
osoby určené
určené ke
ke kontaktu
kontaktu se
se Zhotovitelem
osoby
zhotovitelem jsou:
jsou:
RNDr.Mi|an Svítek,
Svítek, vedoucí
odboru životního
Životního prostředí
prostředí aa dopravy
dopravy ÚMČ
ÚMČ Praha
Praha 17
17
RNDr.Milan
vedoucí odboru
tel: _,, mobil:
mobil: _,, e-mail:
e-mail: _
_ referent
referent odboru
odboru životního
Životního prostředí
prostředí aa dopravy
dopravy ÚMČ
ÚMČ Praha
Praha 17
17
tel: _ mobil:
mobil: _,, e-mail:
e-mail: _
technický dozor
doZor investora:
investora: _ tel:
tel: _ e-mail:
e-maiI: _
(dále jen
„objednatel“)
(dále
jen „objednatel“)

aa
ELVOSTAV a.s.
a.s.
ELVOSTAV
se sídlem:
sídlem: Livornská
Livornská 428,
Horní Měcholupy,
Měcholupy, 109
109 00
00 Praha
Praha 10
10
se
428, Horní
Zástupce
oprávněný jednat
ve věcech
věcech smluvních:
smluvních: Mgr.
Mgr. Daniel
Daniel Janota
zástupce oprávněný
jednat ve
Janota
ıč: 267
267 11
11 494
IČ:
Dıč: CZ26711494
0226711494
DIČ:
bankovní spojení:
spojení: _
bankovní
čísıø účtu:
účtu: _
číslo
Zapsána
OR vedeném
Městského soudu
soudu vv Praze
PraZe oddílu
oddílu B,
B, vložka
7777
zapsána vv OR
vedeném uu Městského
vložka 7777
tel/fax:
tel./fax: _
e-mail:
email:ZáStupce
oprávněný jednat
ve věcech
věcech technických:
technických: Mgr.
Mgr. Daniel
Daniel Janota
Janota
zástupce oprávněný
jednat ve
te|./e-mai|:
tel./e-mail: _
(dále jen
„zhotovitel“)
(dále
jen „zhotovitel“)
Článek 22
Preambule
Preambule
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2.1.
2.1.

Výše
uvedeně smluvní
Smluvní strany
Strany se
se dohodly
dohodly na
na uzavření
uzavření dodatku
dodatku č. 11 ke
ke smlouvě
smlouvě oo dílo
uzavřené pod
pod č.
Výše uvedené
dílo uzavřené
objednatele 2017/0199
2017/0199 Ze
dne 29.8.2017,
29.8.2017, jejíž
předmětem je
provedení stavebních
stavebních prací
prací
objednatele
ze dne
jejíž předmětem
je provedení

„Zklidnění dopravy
dopravy vv severovýchodní
severovýchodní oblasti
oblasti MČ
MČ Praha
Praha 17,
17, etapa
etapa I.l. -– stavební
úpravy ul.
ul. Na
Na
„Zklidnění
stavební úpravy
Bělohorskě pláni“
pláni“
Bělohorské
(dále jen
„smlouva“)
(dále
jen „smlouva“)
2.2.
2.2.

Předmětem tohoto
dodatku je
Předmětem
tohoto dodatku
je Změna
změna

•o

ceny díla
díla na
na Základě
méněprací aa víceprací
ceny
základě méněprací
víceprací

•o

doby plnění
plnění díla
díla
doby

Článek 33
Měněpráce aa vícepráce
Méněpráce
vícepráce
3.1.1.
3.1.1.

Smluvní strany
strany se
se dohodly
dohodly na
na vyjmutí
vyjmutí prací
prací uvedených
uvedených vv příloze
příloze č. 11 tohoto
předmětu
Smluvní
tohoto dodatku
dodatku Zahrnutých
zahrnutých vv předmětu
díla ve
sjednaně ceně
ceně Ze
smlouvy aa provedení
provedení prací
prací uvedených
uvedených vv příloze
příloze č. 11 tohoto
dodatku. Příloha
Příloha č. 11
díla
ve sjednané
ze smlouvy
tohoto dodatku.
Změnové listy
listy č. 11- 6,
6, 88 -16.
-16.
obsahuje
obsahuje změnové

Článek 44
Celková cena
cena díla
díla
Celková
4.1.
4.1.

Cena dle
dle tohoto
dodatku a
a celková
celková cena
cena díla
díla vč.
vč. tohoto
tohoto dodatku:
dodatku:
Cena
tohoto dodatku

cena bez
bez DPH
DPH
cena
DPH
DPH
cena včetně
DPH
cena
včetně DPH
celková
cena
díla bez
bez DPH
DPH
celková cena díla
DPH
DPH
celková cena
cena díla
díla včetně
DPH
celková
včetně DPH

21 %
21
%

21 %
21
%

754 433,63
Kč
754
433,63 Kč
Kč
158
431,06 Kč
158 431,06
912 864,69
864,69 Kč
Kč
912
66 203
203 810,65
810,65 Kč
Kč
302 800,24
800,24 Kč
Kč
11 302
506 610,89
610,89 Kč
Kč
77 506

Článek
článek 55
Doba plnění
plnění
Doba
5.1
5.1

Smluvní strany
strany se
se dohodly
dohodly na
na doplnění
doplnění aa Změně
lIl. Doba
Doba plnění
plnění výše
uvedené smlouvy,
Smlouvy, aa to
Smluvní
změně Článku III.
výše uvedené
to jak
jak
níže uvedeno.
uvedeno.
níže

5.2.1
5.2.1

Dokončení celého
celěho díla
díla do
do 31.10.2017
31.10.2017 vv souladu
souladu se
se Změnou
harmonogramu, který
který tvoří
nedílnou součást
Dokončení
změnou harmonogramu,
tvoří nedílnou
součást
tohoto
dodatku jako
příloha č. 2.
2.
tohoto dodatku
jako jeho
jeho příloha

Článek 66
ustanovení
Závěrečná ustanovení
Závěrečná
6.1.
6.1.

Smluvní strany
strany prohlašují,
prohlašují, Že
ostatní ustanovení
ustanovení smlouvy
smlouvy Zůstávají
tímto dodatkem
dodatkem nedotčena.
nedotčena.
Smluvní
že ostatní
zůstávají tímto

6.2.
6.2.

Tento dodatek
dodatek tvoří
nedílnou součást
součást smlouvy
smlouvy oo dílo
dílo č. 2017/0199
Ze dne
29.8.2017.
Tento
tvoří nedílnou
2017/0199 ze
dne 29.8.2017.

6.3.
6.3.

Tento dodatek
dodatek je
pěti stejnopisech,
stejnopisech, Zz nichž
nichž tñ
obdrží objednatel
objednatel aa dva
dva Zhotovitel.
Tento
je vyhotoven
vyhotoven vv pěti
tři obdrží
zhotovitel.

6.4.
6.4.

Tento dodatek
dodatek nabývá
nabývá platnosti
platnosti aa účinnosti
účinnosti dnem
dnem podpisu
podpiSu oprávněných
stran.
Tento
oprávněných Zástupců
zástupců smluvních
smluvních stran.
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6.5.
6.5.

Smluvní
je jim
jim znám
že ss jeho
jeho obsahem
obsahem souhlasí,
že dodadodaSmluvní strany
strany prohlašují,
prohlašují, že
Že je
Znám obsah
obsah tohoto
tohoto dodatku,
dodatku, Že
souhlasí, aa Že
tek uzavírají
uzavírají svobodně,
svobodně, nikoliv
nikoliv vtísni,
nevýhodných podmínek.
podmínek. Na
Na důkaz
důkaz uvedeného
uvedeného připojují
připojuji své
tek
v tísni, či Za
za nevýhodných
své
podpisy.
podpisy.

6.6
6.6

Smluvní strany
strany se
se dohodly,
dohodly, že
Že tento
tento dodatek
bude publikován
publikován na
na internetových
internetových stránkách
městské části
Smluvní
dodatek bude
stránkách městské
Praha 17,
17, vv souladu
souladu se
se zákonem
Zákonem č. 340/2015
340/2015 Sb.,
Sb., oo Zvláštních
podmínkách účinnosti
účinnosti některých
některých smluv
Praha
zvláštních podmínkách
smluv
registraci smluv
smluv (zákon
(Zákon oo registru
registru smluv),
smluv), ve
Znění pozdějších
pozdějších předpisů,
předpisů, ss výjimkou
přílohy č. 11 Zz důvodu
aa oo registraci
ve znění
výjimkou přílohy
důvodu
ochrany obchodního
obchodního tajemství
tajemství podle
podle §§ 504
504 občanského
Uveřejnění smlouvy
smlouvy vv registru
registru smluv
smluv
ochrany
občanského Zákoníku.
zákoníku. Uveřejnění
registru smluv
smluv Zajistí
objednatel.
vv souladu
zákonem oo registru
zajistí objednatel.
Souladu se
se Zákonem

6.7.
6.7.

Podle ustanovení
ustanovení §§ 43
odst. 11 zákona
Zákona č. 131/2000
131/2000 Sb.,
Sb., oo hlavním
hlavním městě
městě Praze,
Praze, ve
pozdějších
Podle
43 odst.
ve Znění
znění pozdějších
se konstatuje,
konstatuje, Že
uzavření této
této smlouvy
smlouvy schválila
schválila Rada
Rada městské
městské části Praha
Praha 17
17 na
na svém
svém 82.
82.
předpisů,
že uzavření
předpisů, se
Zasedání
dne 8.
8. 11.
11. 2017,
2017, usnesením
usnesením č. Us
Us RMČ
RMC 000472/2017.
000472/2017.
zasedání dne
V
.................. dne:
dne:
V ………………

V
Praze dne:
dne: …………………….
.........................
V Praze

.......................................................
za
za zhotovitele
zhotovitele

........................................................
Za
za objednatele
objednatele

DOLOŽKA
DoLoŽKA
Potvrzujeme ve
ve smyslu
smyslu ust.
ust. §§43
Zákona č. 131/2000
131/2000 Sb.,
Sb., oo hlavním
hlavním městě
městě Praze,
Praze, ve
ve znění
Znění pozdějších
pozdějších předpisů,
předpisů,
Potvrzujeme
43 zákona
Že byly
byly splněny
splněny podmínky
podmínky pro
pro platnost
platnost právního
právního úkonu
úkonu vv souladu
souladu ss usnesením
usnesením Rady
Rady městské
městské části Praha
Praha 17
17
že
Ze dne
dne 8.
8. 11.
11. 2017.
2017. V
Praze dne
dne ……………………
........................
Us
V Praze
Us RMČ
RMČ 000472/2017
000472/2017 ze

……….......................................

..............................................

MČ Praha
Praha 17
17
pověření
Zastupitelstva MČ
pověření členové Zastupitelstva
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