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Stejnopis č. /

Dodatek č. 3

mandátní smlouvy č. 1/1/2011

stavba č. 40973 — Výstavba tělocvičny —víceúčelová sportovní hala

ve znění dodatků č. 1, č. 2

Uzavřené dne 12. 1. 201 1 mezi smluvními stranami:

1) Městská část Praha —Dolní Měcholupy

Se sídlem: Dolnoměcholupská 138/37, 109 00 Praha 10

zastoupená: MgA. Jiřím Jindřichem. starostou městské části

IČ: 00231347 DIČ: CZ00231347

bankovní spojení: Česká spořitelna. a.s.

číslo účtu: 20 00 71 33 09/0800

( dále jen ..mandant“ )

2) ZAVOS s.r.o.

Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00

provozovna dle ŽR: Františka Kadlece 16. 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

IČ: 60203013 DIČ: CZóO203013 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. ,.o dani
z přidané hodnoty“ ve znění ozdě'ších ředpisů

bankovní s o'ení:

číslo účtu:

zápis v obc 0 mm rejstri u: u MS v Praze oddíl: C číslo vložky: 25372

(dále jen „mandatář“)

  

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto
dodatku č. 3 k výše uvedené mandátní smlouvě ve znění dodatků č. 1 a č. 2

t a k t o :

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je navýšení odměny mandatáře a to vzhledem ke

značnému prodloužení výstavby v důsledku změn stavby před jej ím dokončením.

Původní odměna mandatáře se z tohoto důvodu navyšuje o 10 % ze základní ceny

bez DPH tj. o 95 500.-Kč bez DPH.



2.Tímto Dodatkem se mění čl. III. Odměna mandat

odstavec 2 . se doplňuje písm. e) pátá faktura

e) pátá faktura za činnosti prováděné V

bude vystavena po podpisu tohoto do

cena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury —

faktury.

Rekapitulace ceny:

95 500,00 Kč

20 055,00 Kč

115 555,00 Kč

áře a platební podmínky,

prodlouženém termínu plnění:

datku č. 3 ve výši:

daňového dokladu bude den vystavení
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Cena bez DPH 20 % DPH Celkem vč.

DPH 21 % DPH
Původní cena celkem 955 000,00 191 000,00 1 146 000,00
Z tOhO uhrazeno; 700 000.00 140 000.00 840 000.00

s DUZP 20% (dod.č.1)

S DUZP 21% (dod_č_2) 150 000.00 31 500,00 181 500,00

Zbývá k úhradě 105 000.00 22 050,00 127 050,00

Dodatek č_ 3
95 500,00 20 055,00 115 555,00

Nová cena vč_ d0d_č_3 1 050 500,00 140 000,00 73 605,00 1 264 105,00

celkem

Z tOhO zbývá k úhradě; 50 000.00 10 500.00 60 500.00

Třetí faktura c2) po

předání a převzetí zbývající

části díla

Čtvrtá faktura-k0nečná 55 000.00 ll 550.00 66 550.00

Pátá faktura-činnosti V 95 500.00 20 055,00 115 555.00

prodltermínu

Čl. II

ustanoveni této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčen

V platnosti.

Ostatni ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. 1/1/201 1. Ostatní

a, zůstávají beze změny

2. Tento Dodatek Č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, z nichž 2 vyhotovení obdrží mandant a 2 vy

obdrží mandatář.

L
o
)

smluvních stran.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají. že uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 V

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zv

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu opráv

hotovení

 

něných zástupců

registru

láštních podmínkách účinnosti některých



smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí

MČ Praha — Dolní Měcholupy.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tento Dodatek č. 3 byl veden v evidenci

CES, tj. v centrální evidenci smluv. vedené hl.. Prahou, kteráje veřejně přístupná a

která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 3,

datum jeho podpisu a text Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti

uvedené v Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podminek.

6. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem dodatku č. 3 k mandátní smlouvě,

výslovně prohlašují, že dodatku č.3 k mandátní smlouvě porozuměly a bezvýhradně

s jejím obsahem souhlasí; dále prohlašují. že tento dodatek byl sepsán podle jejich

pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že

obsah smlouvy nebo její uzavření nebyly jakkoli vynucovány. smlouva neodporuje

zákonu a nepřičí se dobrým mravům: na důkaz toho připoj ují své vlastnoruční

podpisy/_ resp. podpisy svých zástupců.

V Praze dne _ ] -f_]5— 'Zíl'lřl, V Praze dne „ 7 415' lili“

 

MČ Praha-Dolní Měcholupy ZAVOS s.r.o.

 


