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DodatekČ.2
ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0106
uzavřené dne 28. 2. 2017

0

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou
IČ : 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojeni : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu : 27-2000 7333 69/ 0800
Osoby óprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing, Filip Koucký, vedoucí

odboru majetkoprávního
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
více]?'áce a převzít dílo: Ing. jiří Doležal, pověřený zastupováním vedoucího OMP/invest.
ÚMC Praha 10

(dále jen objednatel)

a
DEREZA, spoleČnost s ručením omezeným
se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6
IČ: 48036315, DIČ: CZ48036315
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15099
jednajIcí Filipem Zábranským, jednatelem
email:
bankovníspojenÍ: Česká spořitelna, a.s.
č.účtu:

(dále jen zhotovitel)
' Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je akce ,,Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ Karla
Čapka, Kodaňská - navyšování kapacity základních škol", kde se z důvodu ztížených
podmínek možnosti plnění upravují smluvní termíny a cena díla na základě žádosti
zhotovitele, která je součástí tohoto dodatku č. 2.
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II.
Čas plnění

Čas plnění se mění takto:

Článek 3, odst. 3.2.

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 339 dnů od Data zahájení prací (dále jen
,,Lhůta pro dokončení"). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví
tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro
dokončeni za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí a
Harmonogramu prací. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je
důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušeni právních
povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta
pro dokončeni je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.

Článek 3, odst. 3.3.1.

3.3.1. Uzlový bod ,,Rekonstrukce školní kuchyně a rekonstrukce a rozšíření školní jídelny"
(jak jsou tyto práce popsány v projektové dokumentaci a rozpočtu, tvořících Přílohu l a 3 této
Smlouvy) - termín dokončení: 30. 11. 2017.
Článek 3, odst. 3.3.2.

Uzlový bod ,,Další hlučné a prašné práce" spočívající v těchto činnostech:
3.3.2.1. sanace krovu;
3.3.2.2. zesíleni krovu vC. hrubé nové podlahy nad vaznými trámy;
3.3.2.3. demolice vybraných komínů a oprava ponechaných komínů;
3.3.2.4. nové schodiště do 5.np vC. sanace stropu, včetně provizorního zabedněni (znemožněni

vstupu dětem a jiným nepovolaným osobám);
3.3.2.5. střešní krytina (prejzy na lat'ování a bedněni na krokvích a dřevovláknité desky;

většina nebo všechny střešní a ateliérová okna vC. větší části detailů střechy
(klempířské lemování apod. Ponechají se montážní otvory pro zásobování;

3.3.2.6. výměna všech stoupaček ZTI a páteřních rozvodů elektroinstalace VC. kabeláže
v prostorách stávajících chodeb (učeben) ve všech podlažích a jejich zapravení do
původní podoby, včetně zprovoznění tj. rekonstrukci sociálního zázemí žáků ve 4.np
hlavní budovy;

3.3.2.7. všechny další práce na půdní vestavbě tak, aby bylo možno pokračovat ve stavbě po
l. 9. 2017 bez zásahu do provozu školy během školního roku,

(jak jsou tyto práce popsány v projektové dokumentaci a v přehledu změnových listů,
tvořících přílohu č. l této Smlouvy) - termín dokončení: do 339 dnů.



III.
Cena díla

Současně se tímto dodatkem č. 2 mění znění Článku 6.1., ve kterém se cena díla zvýšená
dodatkem č. l o částku bez DPH I 716 026,75 KČ
na cenu díla bez DPH 39 816 251,31 KČ

snižuje o částku bez DPH
zvyšuje o částku bez DPH

1173 838,31KČ
9 689 532,69 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku 8 515 694,38 KČ
Ostatní náklady (NUS) 762 056,82 KČ
Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedeni díla dle tohoto dodatku č. 2 :

Cena bez DPH 49 094 002,51 KČ

DPH ze základu 49 094 002,51 KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného
plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb.

IV.
Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo zůstávají beze zrněny.

V.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/20 15
Sb., zákon o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi exemplářích, zadavatel obdrží šest parě a zhotovitel
dvě parě.
Účastníci dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: Cg'. ĺ a'e;
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DEREZA s.r.o. G)
Libocká 685/43d, 162 (X) Praha 6

tel. +
DIČ: CZ48036315

zhotovitel
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