Dodatek č. 1 Smlouvv o dílo
Evidenční číslo smlouvy objednatele: 2018/0136

„Oprava povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Františka Peřiny,
Socháňova 1139 Praha 6 — Repy“

V souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku V platném znění,
uzavřená mezi:

Čl. I
Smluvní strany
Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:
Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha I 7
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223
DIČ: (3200231223
bankovm’ spojeni: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:
Ing. Alois Podan ', vedoucí odboru územní rozvo 'e a investic ÚMČ Praha I 7

m:
onou:—
, referentka odboru územního rozvo 'e a investic ÚMČ Praha I 7
Toro—, oman: _
TDS:
_

(dále jen objednatel)
a
Firma: JM Demicarr s.r.o.
se sídlem: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupená: PaedDr. Miroslavem Charvátem, jednatel

kontaktní telefon:—

IČ: 63489163
DIČ: CZ63489163
bankovní spojení:

číslo účtu: _
zapsána V OR vedeném: Krajským soudem V Brně, oddíl C vložka 21636
osoba určená ke kontaktu s objednatelem: PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti

tel./fax:—

e mail: _,—
Osoba V konáva'ící odborné vedení stavby (stavbyvedoucí):

—- autom-mono whiten
(dále jen zhotovitel)
Uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. evidenční 2018/0136.
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, Čl.II.
Učel dodatku

2.1

Ve smyslu ustanovení článku 15. Závěrečné ustanovení, odst. 15.3. výše uvedené
smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

2.2

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění články
čl. II. Předmět plnění odst. 2.3. písm f)
čl. III. Doba plnění odst. 3.3. písm. c)
čl. IV. Cena díla odst. 4.3
výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

II. Předmět plnění
Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému provedení
díla.
Rozsah je dán oceněným výkazem výměr v příloze k Dodatku č. 1. Jedná se o tyto
vícepráce:
Výměna dvou stávajících přístřešků pro střídání mužstev za nové včetně opravy

zámkové dlažby pod přístřešky.
Lokální oprava porušené části atletické dráhy na ploše maximálně 4 m2.
Kompletní dodávka a montáž výložníků stávajícího venkovního osvětlení školního
hřiště

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel provede kompletní plnění a to V rozsahu uvedeném v článku II, bod 1, 2 a 3
této smlouvy následovně:
Termín plnění:

Bod 1, 2, 3 předmětu - do 31. 08. 2018
Doba plnění uvedená ve Smlouvě o dílo pro zhotovení „Opravy povrchu fotbalového hřiště
ZS genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1 139 — Praha 6 — Repy“ se nemění.
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IV. Cena díla

Cena Dodatku č. 1 za provedeni víceprací byla mezi účastníky této smlouvy sjednána
takto:

Cena za výměnu dvou stávajících přístřešků pro střídání mužstev za nové včetně
opravy zámkové dlažby pod přístřešky:
Cena bez DPH
DPH 21 %
Celkem vč. DPH

Kč
Kč
Kč

Cena za lokální opravu porušené části atletické dráhy:
Cena bez DPH
DPH 21 %
Celkem vč. DPH

Cena za kompletní dodávku a montáž výložníků venkovního osvětlení hříště
Cena bez DPH
DPH 21 %
Celkem vč. DPH

Kč
Kč
Kč

Cena celkem za vícepráce
Cena bez DPH
DPH 21 %
Celkem vč. DPH

335 420,00 Kč
70 439,00 Kč
405 859,00 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1

Bez DPH
DPH 21 %

2 987 321,00 Kč
627 338,21 Kč

Cena za dílo vč. Dodatku č. ] vč. DPH

3 614 659,21 Kč

Cl. III
Závěrečné ustanovení

Stránka 3 z 4

3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha: oceněný výkaz výměr
3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven V pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou
smluvních stran.
3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3.6 Obě smluvní strany prohlašují, že všechna ustanovení Dodatku č. 1 j sou V souladu
s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3.7 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozděj ších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě schválila
Rada městské části Praha 17 na svém 102. zasedání dne 30. 07. 2018, usnesením č.

Us RMČ 000295/2018.
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DOLOŽKA
Na základě dikce § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, V platném znění

a V souladu s usnesením RMČ č. 000295/2018 ze dne 30. 07. 2018 se osvědčuje právní úkon spočívající
v uzavření dodatku ke smlouvě mezi MČ Praha 17 a společností JM Demicarr sro.
a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.
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ní členové zastupitelstv
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