
Dodatek č. 3 SMLOUVY o DÍLO

č. sml. 2013/0305

Městská část Praha 17

Se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b , 163 02 Praha - Řepy

IČ: 00231223

DIČ: C200231223

Zastoupené: Mgr. Jitka Synková, starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

ČÍSIO účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen „objednatel“)

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Sve sídlem: U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3

lC:v 18381481

DIC: CZ18381481

Jednající/Zastoupený: Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš - jednatelé

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 554

 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dilo



1.1

1.2

III.

XI.

č|. 1

Ve smyslu ustanovení článku XII. odst. 12.3 výše uvedené smlouvy se smluvní

strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

Tímto Dodatkem č. 3 se doplňuje a méni článek

Cena a platební podmínky

Kontaktní osoby

výše uvedené smlouvy, a to, jak níže uvedeno.

III) Cena a platební podmínky

doplňuje se bod 3.7

Další spolupráce a pokračování činnosti autorského dozoru po wčerbání

původního limitu uvedeného ve Smlouvě o dilo č. 2013/0305

a)

b)

C)

O')

XI.

Grafický návrh 60 000,00 Kč

Spolupráce na konstrukčním řešení graflckého návrhu 60 000,00 Kč

Změna rozsahu fasády — tahokov 136 000,00 Kč

Celkem: 256 000,00 Kč bez DPH

Další event. vyžádané detaily a konzultace 600,00 Kč/hod. bez DPH s tím,

že se předpokládá výkon AD v rozsahu max. 200 hodin (max. 120 000,00 Kč

bez DPH)

Cena díla je splatná měsíčně dle skutečného provedení prací,

odsouhlaseného objednatelem, stím, že zhotovitel je oprávněn vystavit

fakturu do 10 dnů po odsouhlasení provedených prací objednatelem.

Kontaktní osoby

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17

- korespondenční adresa: Žalanského 291/12b, Praha 6, PSČ 163 02

- tel/fax: 234 683 111/235 300 129

- email:

ve věcech technických:_

- tel-=_

- emar—



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

č|. 2

Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem

nezměněné.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly,

že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných

podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho

autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou

smluvních stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru

smluv

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě

Praze,

ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 3

Smlouvy o dílo schválila Rada městské části Praha 17 na svém 108. jednání

dne 26. 9. 2018, usnesením č. Us RMC 000359/2018.

V Praze dne V dne
 

  

Městská část Praha 17 SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.

Mgr. Jitka Synková, starostka Liberec

(objednatel) Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš

jednatelé

(zhotovitel)



DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze v platném znění

a v souladu s usnesením RMČ č Us RMČ 000359/2018 ze dne 26. 9. 2018

se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

mezi MČ Praha 17 a SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva


