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Dodatelg E 1 ,
KE SMLOUVE o DILO

k provedem’ stavby: 44311

,,EUO — Celkové rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla - tepelné éerpadla“ na

poboéce v Zébéhlicich, Jasminové 3166/37 — stf'edisko Domu déti a mlédeie Praha 10 —
Dl‘im UM, Pod Stra§nickou vinici 23/623

éislo smlouvy zhotovitele:

uzavfené m’ie psaného dne mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nésl. zék. (‘3. 89/2012 8b.,

obéansky zékonik mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel: Dm Déti a mlz’tdeie Praha 10 — Dm UM

se Sl'dlem: Pod Stra‘s’nickou vinici 23/623, 100 00 Praha 10

zastoupem’l: Romanem Urbancem - Feditel DDM Praha 10 — Dm UM

ICE: 45241945
DICVI: c245241945
bankovm’ spojem':
E. l'Jétu:

(déle jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: TRISMONT CZ s. 1‘. 0.

se sidlem: Domanl’n 218, 696 83 Domanl'n

zapsén v OR: u Krajského soudu v Brné, oddl'l C E. 72704

zastoupeny'l: Michalem TFfskou

bankovm’ spojem’:
Cislo Uétu :

16: 29303338
16:: c2 29303338

(déle jen "zhotovitel")

Smluvni strany se dohodly na niie uvedené pravé piedmétné smlouvy takto:
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I.
IDENTUHKAéNiUDAJE()STAVBE

éislo stavby: 44311
Nézev stavby: ,,EO — Celkové rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla — tepelné éerpadla“
Misto stavby: Jasminové 3166/37, 10600 Praha l0—Zébéhlice, sti‘edisko DDM Praha 10—Dm UM
Zadavatel a investor: Dl‘im déti a mldeie Praha 10 — Di’lm UM, Pod Stra§nickou vinici 23

II.
PREDMETSMLOUVY

Clének II. odst. 1 se dopll‘iuje a upravuje takto:
Pfedmétem dodatku é. 1. smlouvy 0 dilo je zévazek zhotovitele provést pro objednatele zmény v
rozsahu stavebnich praci, ktere’ vyplynuly v prbéhu realizace u akce ('3: 44311 ,,EUO -— Celkova'l
rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla — tepelnzi éerpadla“ 11a poboéce v
Zébéhlicich, Jasminova’l 3166/37 - stf'edisko Domu déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM,
Pod Straénickou vinici 23/623. Jedné se 0 vynucené pravy pfedmétu pvodm’ zakézky na zékladé
zmén oproti pvodm’ zadévaci dokumentace — roz‘s'l’i‘eni rozsahu praci UT v prostoréch sociélek a
roz§"eni stavebnich praci a pf‘ipomoci. Rozsah dodatku praci je da’m na zékladé upravené
specikace praci, a to v rozsahu nabidkové specikace zhotovitele ze dne 8. 8. 2018, a déle v rozsahu
zpracované nabidky pro vybérové zem’ v souladu s vyhodnocenim vefejné zakézky zadané dle § 31
zékona ('2. 134/ 2016 Sb., 0 vefejnych zakézkéch v platném znéni a rozhodnuti objednatele o zade’mi
vefejné zakézky na dilo ze dne: 14. 6. 2018

III.
DOBAPLNENI

Clének III. odst. 1 a 2 se ve smyslu élénku II. dopll‘iuje a upravuje takto:
1. D1'lo bude dokonéeno a pfedéno objednateli do 102 — ti kalendzii‘nich dnii (prbéiné doba

realizace) ode dne pfedéni staveniété, pfiéemi staveni§té je zhotovitel povinen pfevzit nejpozdéji
do 5 dn ode dne doruéeni vyzvy objednatele. O pfedém’ staveni§té zhotoviteli bude proveden
zépis podepsany zéstupci smluvnich stran.

2. Pfedpoklédany termin zahéjeni realizace dila nejpozdéji do: —- 20. 6. 2018
Dohodnuty termin pro dokonéeni realizace nejpozdéji do: - 30. 9. 2018

IV.
CENAIHLAMAPLATEBNIPODMINKY

élének IV. odst. 1 se dopluje a upravuje takto:
1. Celkové cena (zékladnl’ cena dila) za zhotovem’ dila (stavby) a daléich éinnosti zhotovitele V

rozsahu 61. II. te’to smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnuti objednatele o Viéru
nejvhodnéj§i nabidky na do ze dne 14. 6. 2018, jako cena nejvyée pf‘ipustné a éini:

Zékladni cena bez DPH celkem 2 652 440,00 Ké
DPH 21 % 557 012,00 Ké
Celkové cena véetné DPH 3 209 452,00 K6
Cena rozéif‘eni rozsahu pf'edmétu zakézky — dodatek E. 1:
nabidkovai cena bez DPH 46 713,00 Ké
DPH 21 % ' ' 9 810,00 KE
Cena celkem véetné DPH 56 523,00 Ké
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Celkovzi koneéné cena pi‘edmétu zakézky:

celkové cena bez DPH 2 699 153,00 Ké

DPH 21 "/o 566 822,00 Ké

Cena celkem véetné DPH 3 265 975,00 Ké

Finanéni plnéni objednatele je zévislé 0d uvolovéni nanénich prostfedk do vyée schvéleného

nanéniho pfispévku HMP pro rok 2018. V pfipadé nezaji§téni celkove’ho nanénlo kryti akce

objednavatelem v rozsahu celkove’ nabidkové ceny bude nékteré ucelené éést dila vyjmuta

z realizace a dokonéena dodateéné p0 zajiéténi potf‘ebnych prostfedk, poppadé iv roce 2018.
Zhotovitel je povinen tic'tovat DPH v za’konem stanovene’ vi platne' v den uskuteé’ném’

zdanitelného plne’m’.

XIV.
zAVEREéNA USTANOVENi

élének XIV. odst. 2 se doplt‘iuje a upravuje ve smyslu élénku II. této smlouvy takto:

2. Ménit nebo doplovat text této smlouvy je moiné jen formou pisemnfrch, oboustranné

odsouhlasenich dodatk.
Tento dodatek é. 1 je nedilnou souéésti smlouvy 0 dilo ze dne 22. 6. 2018, jejichi ostatni

.néleiitosti jsou timto dodatkem nedotéené a zstévaji nadéle v platnosti. Dodatek 6. 1 smlouvy o

do je vyhotoven ve étyf'ech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi tfi stejnopisy obei

objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabyvé platnosti dnem podpisu obou smluvm’ch

stran.

Pfilohy: 6. 1. Specikace da a kalkulace ceny (upraveny ocenény vykaz VYmér)

V Praze dne: .4. V Praze dne: ..............WM .757 9, 2M.”




