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Dodatek č.1 ke Smlouvě o díloč,.0027l0/oMI/18
uzavřený podle ustanovení $ 2586 a násl. zá.k. ć..89l20l2 Sb., občanskéhozákoníku,

v platném znéní(dále jen ooobčanský zákoník'o)

CI.I

Smluvní stľany

Objednatel: Městská část Pľaha 5
se sídlem: náměstí 14. ŕijna 138114, PSČ1 50 2Ż, Pľaha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richteľem' starostou MČPraha 5

ICO: 00063631
DIČ:
bankovní spojení
č.účtu:
(dcíle jen ,,objednatel", ną straně první)

1.1.

1.2.

2.1.

a

Zhotovĺtel:
se sídlem:
zastoupená:
IČo:
DIČ:
bankovní spojení
č.ú.:

A plus spol. s ľ.o.
Vysočanská 568149, l90 00 Pľaha 9

Ing. arch. Zdeňkem Teplým, jednatelem společnosti
497058s7
c249705857

(dáĺe jen ,,zhotovítel", na straně drllhé)

(spoĺečněpak,,smluvní strany")

cl. u
Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní stľany uzavřely dne 08.08.2018 Smlouvu o dílo
č,.0027l0loMvl8, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož
předmětem je provedení ,,Vybudování výahu nebo výahovéplošiny v objektu
Bieblova 104716, Praha 5 - projektová dokumentace" (dále jen ,,Smlouvď') a objednatel
se zavázal zatoto dílo uhĺadit sjednanou smluvní cenu V celkové výši 170.000,-Kč bez
DPH, tj.205.700,-Kč včetně DPH.
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2.2. Tento Dodatek č. 1 (dále jen,,dodatek") se uzavirá z důvodu okolností, které vznikly
v průběhu trvání Smlouvy na straně objednatele, spočívajících v nemoŽnosti
zpřístupnění potřebných nebytových prostor v suterénu objektu, které jsou v současné
době pľonajaty. Jedná se o prodlouŽení teľmĺnu odevzdáni dokumentace ke stavebnímu
povolení (DSP), inŽenýrské činnosti a dokumentace pro provedení stavby (DPS). Týo
změny objednatel jednající s náleŽitou péčí nemohl předvídat.

ct. m
Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu předání
dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dále na novém termínu předání inŽenýrské
činnosti a s tím související dokumentace pro pľovedení stavby (DPS)'

3.2. Smluvní stľany se dohodly , že v čl.3. odst. 3.3. se písm. b), písm. c) a písm' d) Smlouvy
ruší a nahrazuje následujícím zněním:

,,b) díIo dle odst. 3.2. písm. b) Smlouvy do 5 ýdnů od zpřístupnění předmětného nebytového
prostoru nachdzejícího se v suterénu objektu,'

c) díĺo dle odst. 3.2. písm. c) Smlouvy vč' zajištění stanovisek dotčených orgdnů a podání žódosti
o územní rozhodnutí, ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do ]2 ýdnů od
předání díle dle odst.3.2. písm. b) a ostatní dle správních lhůt;

3.3

d) dílo dle odst. 3.2. písm. d) Smlouvy do 2 ýdnů od vyddní stavebního povolení."

ostatní ustanovenĺ Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

čl. ry
Závérečná ustanovení

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zźlkona ć.34012015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
ľegistru smluv, v platném zněni.

Smluvní stľany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho
uveřejnění v ľegistru smluv podle zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv' uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv, ve znění
pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní
stľanou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, kteľé provede Městská
část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, Že zvetejnění osobních údajů v dodatku
uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl.
6 odst. 1 písm. c) naÍízeni Evľopského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvnĺ
strany prohlašují, Žę skuteěnosti obsaŽené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a uveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.2.

2



tI MtsľsxA ČÁsr
PRAHA 5J

č,.0027l1/oMI/18

4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, znichŽ čtyři (a) výisky obdrŽí
objednatel ajeden (1) zhotovitel.

4.4. Změny a doplfüy tohoto dodatku mohou byt provedeny pouze formou písemného
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

4.5. Tímto Se ve Smyslu ustanovení $ 43 odst. l zákona č,.l3ll2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje, Žebyly splněny podmínky pro platnost
pľávního jednání městské části Pľaha 5, a to usnęsením Rady městskéčásti č.
431137312018 ze dnę 10.10.2018.

4.6. Smluvní strany pľohlašují,Že si tento dodatek přečetly, žebyluzavten po vzájemnóm
projednání podle jejich pravéa svobodné vůle, uľčitě,váŽně a srozumitelně, nikoli
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

ĺg -l0-2018

V Praze dne V Pľaze dne Ä\ .Áo . @^ Đ

za objednatele:
Ing. Pavel Richteľ,

starosta MC Pľaha 5

za zhotovitele:
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