č. 1 Příkazní
P íkazní smlouvy
Dodatek č.
Číslo
2016/164
Číslo smlouvy
Smlouvy objednatele: 2016/
164

Městská
část Praha 17
M stská část
epy
se sídlem: Žalanského 291/12b,
291/ 12b, 163
163 02 Praha 6 -- Řepy
zastoupená
ve věcech
Zastoupená Ve
v cech podpisu tohoto Dodatku č.
č. 1:
Mgr. Jitkou Synkovou,
starostkou M
Městské
Mgr.
Synkovou, Starostkou
stské části
části Praha 17
I7
kontaktní telefon-obecn
telefon-obecně:: 234 683 111
lll
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
DIČ:
CZ00231223
bankovní spojení:
Spojení: Česká
Česká spořitelna,
spo itelna, a.s.
a.S.
číslo účtu:
číslo
účtu.“ 27-2000700399/0800
osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem:
Zhotovitelem:
Ing. Alois Podaný,
Podaný, vedoucí Odboru územního rozvoje a investic
Ing.

„P íkazce“)
(dále jen
jen „Příkazce“)

a
ATLAS CZ, s. r. o.
01 Říčany
íčany
se sídlem: Podskalí 81/12, 251
251 01
zastoupená
ve věcech
Zastoupená Ve
v cech podpisu tohoto Dodatku č.
č. 1:
Vítězslavem
Vít zslavem Dejlem, jednatelem společnosti
Společnosti
IČ: 27075478
DIČ; CZ27075478
DIČ:
bankovní spojení:
Spojení: _
číslo
číslo účtu:
účtu-ˇ _
kontaktní telefon:telefon:
email:
email: _

„P íkazník“)
(dále jen
jen „Příkazník“)
č. 1 k Příkazní
P íkazní smlouvě
smlouv
uzavírají tento Dodatek č.

ČI. 1 Účel dodatku
Čl.
1.1
1.1

Ve smyslu ustanovení článku
článku 8 odst. 11 výše uvedené smlouvy se smluvní strany
Strany
Zmčnách smlouvy.
dohodly na následujících změnách

1.2
1.2

č. 11 se doplňují a mění
Tímto Dodatkem č.
m ní články
články

PLNÉNÍ
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3. ÚPLATA
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PLN NÍ
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
vy'konu činnosti Příkazníka
P íkazníka dle p
edm tu pln
Doba výkonu
předmětu
plnění
ní této smlouvy
Smlouvy byla stanovena na dobu
realizace 20 měsíců.
m síců.

Cinnost koordinátora BOZP p
Činnost
přii realizaci stavby
měsíců
Stavby se nově
nov stanovuje na 23 m
síců sS tím,
že
prováděnn o 3 m
měsíce
Že výkon bude provád
síce déle oproti původní smlouvě.
smlouv .

3. ÚPLATA
č. 1 za prodloužení doby plnění
pln ní byla stanovena mezi účastníky takto:
Cena Dodatku č.
takto:

cena za
DPH / 8954,00 Kč s DPH
Za měsíc
m síc dle původní smlouvy: 7400,00 Kč bez DPH/
cena za 3 měsíce
m síce (listopad
ﬂistonad 2018) -- leden 2019 (cena dodatku)
Cena bez DPH
21 %
DPH 21
Celkem vč. DPH

22 200,00 Kč
4 662,00 Kč
26 862,00 Kč

Za dílo
dﬂo vč. Dodatku č. 1
Celková cena za

175 200,00 Kč
Bez DPH
175
21 %
DPH 21
36 792,00 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1l vč. DPH 211
211 992,00 Kč

Čl.
Cl. 2
Záv rečná ustanovení
Závěrečná
2.1
2.1

Strany deklarují, Že
části smlouvy zůstávají tímto dodatkem
Smluvní strany
že ostatní části
nezm n né.
nezměněné.

2.2

Strany prohlašují, Že
Smluvní strany
že si tento dodatek ppřed
jeho podpisem ppřečetly,
že byla
ed jeho
ečetly, Že
uzav
ena po vzájemném projednání podle jejich
Svobodné vůle, určit
uzavřena
jejich pravé a svobodné
určitě,, váŽn
vážně
Srozurrıiteln , nikoliv v tísni nebo za nápadně
a srozumitelně,
nápadn nevýhodných podmínek.
Strany se
Se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho
Smluvní strany
jeho autentičnost potvrzují
svým podpisem.

2.3

Stejné platnosti, z nichŽ
íkazce
č. 11 je vyhotoven v p
Stejnopisech o stejné
Tento Dodatek č.
pětiti stejnopisech
nichž ppříkazce
obdrŽí tři
t i vyhotovení a p
íkazník 2 vyhotovení.
obdrží
příkazník
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2.4

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými
oprávn nými osobami obou smluvních
Snıluvních
stran.
Stran.

2.5

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uve
uveřejnění
prostřednictvím
ejn ní prost
ednictvím registru smluv

2.6

Tento dodatek se uzavírá na základě
Základ
č.
2018
č. Us RMČ
RMC 000388/2018 ze
Ze dne 10.
10. 10.
10.2018

usnesení

Rady

MČ

Praha

17

V Praze dne: ...................................

Praze dne: ........................................
V PraZe

......................................................
Za Příkazce
P íkazce
za

..............................................................
Za P
íkazníka
za
Příkazníka

DoLožKA
DOLOŽKA
ní
městě
znění
Na základě
základ dikce § 43 zákona
Zákona č.. 131/2000
131/2000 Sb., o hl. m
st Praze v platném Zn
a v souladu
Souladu s usnesením RMČ
RMC č Us RMČ
RMC 000388/2018 ze
Ze dne 10. 10 2018 se osvědčuje
osv dčuje
uzavření
právní úkon spočívající v uzav
ení smlouvy
Smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a ATLAS CZ, s.
S. r. o.
a potvrzuje se
Se splnění
Spln ní podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

....................................
.....................................
členové zastupitelstva
Zastupitelstva MČ Praha 17
Pověření
Pov ení členové
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