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Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená: starostou, Ing. Vladimirem Novákem
IČ : 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 27-2000733369/ 0800
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru
majetkoprávního.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. jiří Doležal, pověřený zastupováním vedoucího oddělení
přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen ,,příkazce")

a
Stavby HANA, s.r.o. se sídlem V Korytech 230/21, Praha 10
zastoupená panem Ing. janem Koubou, jednatelem společnosti
lČ: 25767895
DIČ: CZ25767895
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 68 437

(dále jen ,,příkazník")

Předmětná příkazní smlouva se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je ,, výkon BOZP při provádění akce: ,,Nástavba ZŠ Jakutská -
navyŠování kapacity základních škol, Jakutská 1210/2, Praha 10", kde se mění cena
plnění a čas plnění za výkon BOZP z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních
prací. Faktury budou vystavovány dle skutečně provedených prací.



II.
Cena plnění

Cena plnění se mění:
Cena plnění se zvyšuje o částku 28.000,- KČ

která je dána přílohou Č.1 tohoto dodatku č.l

Cena celkem bez DPH 108.000,- KČ

(slovy: stoosmtisíckorunčeských)

DPH ze základu 108.000,- KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného
plnění a to v přísluŠné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty", ve
znění pozdějších předpisů.

III.
Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu BOZP
v rámci akce ,,Nástavba ZŠ Jakutská - navyŠování kapacity základních škol" Jakutská
1210/2, Praha 10, do 19. 12. 2017.
Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu
tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek Č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek Č.1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět
obdrží příkazce.
Účastníci si dodatek Č.1 řádně přečetli s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : fj 5 -Oř 2018
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Stavby Hana s.r.o. V Korytech 21, 106 00 PRAHA 10

Dodatek k nabídce na činnost stavebního koordinátora BOZP -
prodloužení činnosti - důvod - stavba má posunutý termín

dokončení do 31.12.2017
Zadavatel:
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Ing. jiří Doležal
vedoucí referátu oprav a investic
oddělení přípravy a realizace oprav a investic
odbor majetkoprávní
tel.:

E-mail:

Zhotovitel (nabizeiÍcÍ):
Stavby Hana s.r.o.
Sídlo: V Korytech 2307/21
106 00 Praha 10 -Záběhlice
Zastoupená: Ing. Jan Kouba

Zapsaná v obchodním rejstřlku vedeném Městským soudem Praha - oddíl C vložka 68 437
lČ: 25767895 DIČ: CZ25767895

Předmětem je dodatek k nabídce na výkon koordinátora BOZP pro stavbu

,,Nástavba ZŠ Jakutská - navyŠování kapacity základních škol"
v rozsahu předaného zadání.

Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi představuje:

a) výkon činnosti koordinátora na staveništi
- Pravidelná kontrola dodržováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- pořizováni záznamů a konzultační činnost dodavatelem a stavebníkem a předávanév elektronické podobě adresátům určených zadavatelem

Termín plnění: 2 měsíce a to listopad a prosinec 2017

Cena plnění:

Objednatel se zavazuje, že za řádné provedeni díla dle této smlouvy uhradí zhotoviteli celkovou
smluvní cenu ve výši 28.000,- Kč " zákonem stanovené DPH.

Platební podmínk'y:

Smluvni strany se dohodly, že sjednaná cena za řádně a včas provedené dílo a výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude objednateleqi zhotoviteli
uhrazena následovně:

Další část sjednané ceny plněni ve výši 14.000,- Kč + DPH bude objednatelem uhrazována v měsíční
periodě na základě faktur obsahujjcich náležitosti daňových dokladů a podle skutečně vykonané
práce.
jednotlivé faktury jsou splatné do 21 kalendářnlch dnů ode dne jejich doručení objednateli. V případě,
že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit
zhotoviteli k opravě či doplnění s tím, že nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení
(odevzdání) opravené či doplněné faktury objednateli.

V Praze dne 30.11.2017 Ing. Jan Kouba

jednatel společnosti

l

Stavby Hana
lČ: 257678

V Korytech 23O7'/21, 106

e-mail
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