
DODATEK č. 7

na stavbu č. 40973 — Výstavba tělocvičny — víceúčelová sportovní hala

ke smlouvě o dílo č. 1028/2010 (číslo objednatele)

Objednatel:

Sídlo:

Zástupce objednatele:

Bankovní spojení:

iČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

dále jen ”OBJEDNATEL"

Zhotovitel:

Sídlo:

Zástupce zhotovitele:

Bankovní spojenít

lČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

Sídlo:

Zástupce zhotovitele:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

dále jen "ZHOTOVITEL"

č. 1049/10 (číslo zhotovitele)

čl. |. Smluvní strany

Městská část Praha - Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupska 168/14, Praha 10

Mgr, A. Jíří Jindřich - starosta

Česká spořitelna a.s., č.ú. 2000713309/0800

00231347

CZ00231347

Martin Kembitzký - referent

Sdružení společností

STAMET, s. r. 0., vedouci účastník sdružení

Erbenova 11, 150 00 Praha 5

mi. Miloš Vácha - 'ednatel

485 89 829

CZ485 89 829

Ing. Miloš Vácha

a

ELIZZA s.r.o., účastník sdružení

Malebná 690, Praha 4

lng. Milan Stupavský, Dr.

45 61.

CZ003 345 61

Ing. Milan Stupavský, Dr.

Vsou/adu sustanovením § 222, odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných

zakázek se smluvní strany dohodly na změně zavazku ze smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 12. 2010. č.

objednatele 1028/2010, č, zhotovitele 1049/10 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SO/D“), takto:
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čl. II. Předmět díla

/. Dosavadni znění článku //. smlouvy o dílo se doplňuje o odst8. tohoto znění:

8.

15.1 -

15.2 -

15.3 -

15.4 -

15.5 -

15.6 -

15.7 —

15.8 -

15.9

15.10

15.11-

15.12-

15.13-

15.14-

Předmět dila se upravuje o méněpráce a vicepráce dané projednaným a schváleným

změnovým listem 6. 15:

Změnový list 6. 15:

Odpočty méněpraci

Dovybaveni WC doplňky a přislušenstvim — požadavek objednatele

Olištování hran obkladových desek — bezpečnost, ochrana proti zraněni o ostré hrany

Doplnění piktogramů dveři — požadavek objednatele

Provizorní odděleni prostor ve výstavbě od provozované části objektu

Elektrická přípojka pro ovládáni závěsů — požadavek objednatele, dopracovani PD

Rozšíření rozvaděče RS 3.1 0 podružné měření — požadavek objednatele

Elektrické přívody pro klimatizační jednotky — dopracování PD

Doplnění silnoproudu pro DT2 a VZT — dopracování PD

Domácí telefon — doplněni — požadavek objednatele

Změna dopravního značení — dopracování PD

Přemístění žebřin ze ZŠ — požadavek objednatele

Úpravy dveři D03 a D19 — požadavek bezpečnosti

Elektro — doplnění světel mistnost 3,04 — při měření osvitu nebyly splněny hygienické normy,

doplnění majáčku na fasádě — požadavek HZS, připojení pohonů dveří D.19

Kopie změnového listu č.15 tvoři přílohu 6. 1 tohoto dodatku č. 7 a je tak jeho nedílnou

součástí

čl. IV. Cena za dílo

ll. Dosavadní ujednání SOD o ceně za dílo zastávají tímto dodatkem c'. 7 nedotc'ena, Tímto dodatkem č.

7 se sm/uvni strany dohodly na ceně za část díla specifikovanou v článku U. tohoto dodatku

1 . Celková smluvní cena části dila vymezené v čl. ll tohoto dodatku je nejvýše přípustná a činí

359 878,- Kč bez DPH.

Smluvní strany rekapituluji dohodnutou cenu za dílo :

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 cena bez DPH 1 1 1

Cena dle SOD 49 777 760,00

Cena dle 1. dodatku SOD 1 070 462,00

Cena dle dodatku č.4 SOD 608 605,00

Cena dle dodatku č.5 SOD 174554000

Cena dle dodatku č.6 SOD 1 112 754,00 _

Cena dle dodatku č.7 SOD 359 878,00

Cena celkem bez DPH 54 674 999,00   
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cena bez DPH DPH 20% DPH 21% cena vč. DPH T
 

Z toho:

 

Uhrazeno s DPH 20%
1

S DUZP do 31.12.2012 24 034 417,00 4 806 883,40 , 28 841 300,40
 

 
Cena pro sazbu DPH 21% 30 640 582,00 6 434 522,221 37 075 104,22T
  

Přílohy:

V Praze

 

   Cena celkem vč. DPH 54 674 999,00 1 65 916 404,62J

čl. V. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 20.122010. Ustanoveni

Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 7 výslovně dotčena, zůstávají beze změny, jsou

platná á účinná.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo byl veden

v evidenci CES, tj, v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná

a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselně označení teto Smlouvy, datum jejího

podpisu a text teto Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto

dodatku č. 7 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších

podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají. že uveřejnění tohoto dodatku č. 7 v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Veskere přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 7.

Tento dodatek c. 7 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znam obsah tohoto dodatku c. 7, že sjeho obsahem

souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek, dále že

neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují sve podpisy,

č. 1 — kopie změnového listu 0.15

dne 7; _ 7' ZC“ íd; \/ Praze dne 1 5 05- 2018

  
Ing. Miloš Vácha

jednatel společnosti STAMET, sro.

Praha — Dolní Měcholupy vedoucí účastník sdruženi
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15.1 » ()dpoety ttíenepraeí

15 3 » Dovyba\ ení WC doplňky a prí>ltíšenstvíín požadavek objednatele » pří/„lm C..“

l5_3 Dlíštovaní hran obkladovyelí desek 7 bezpečnost. ochrana proti zranení o ostre hrany

l5 »l 7 Doplnění píktogramtí dveří » požadavek objednatele » pří/„Ím (13

15,5 7 Provizorní oddělení pro>tor ve \'ystax be od proyozovane častí objektu

1 i(w - Elektrická přípojka pro oy ladaní „tvem 7 požad'cn ek objednatele. dopracování PD Milo/m t" 4
15 7 7 Rozšíření rozvaděče RS 341 o podružne meření 7 požadavek objednatele 7 pří/Ulm (15

l5.8 - lílektricke přívody pro klimatizační jednotky » dopracování PD - pří/aha (" f)

lig - Doplnění \llHOpTOUdU pro D'I'Z a VZT » dopracování PD »pfí/u/m [“./>

15.111 — Domácí telefon 7 doplnění požadavek objednatele pří/olla C, "

15.1 1 7 7mena dopraynílío značení dopraeoyaní PD 7 pří/„lm (KN

15,13 7 Přemístění Žebřín ze ZŠ 7 požadm ek objednatele

15,13 — Uprav) dveří D.()3 a DM) požadavek bezpečností

15,14 - lzlektro » doplnění světel místnost 3,04 7 prí měrení oním nebyly splněny hygienické normy.

doplnění majáčku na fasádě požadavek HZS. pripojení pohonu dveří D10

PŘÍLHOHY ZMÉNO í 'ÉHO usTU:

» položkovy rozpočet » pří/alza L“ ]

- podklady ke změnám — pří/olla C 3-8!
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Předkládá: STAMET s. r. 0.

P0TVRZENÍZMĚNY:
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