
Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora

Číslo smlouvy objednatele: 2017/0021

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha I 7

kontaktni telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: (3200231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem:

Ing. Alois Podaný, vedouci Odboru územního rozvoje a investic

kontaktní telefon:_

email:

(dále jen „Objednatel“)

a

DOMISTAV CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

Zastoupen ': ln . lvem Janovsk 'm, místopředsedou představenstva

130me
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

email:

Ve věcech technick 'ch:

Bankovní spoj ení:

(dále jen „Vykonavatel“)

  

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora

Čl. 1 Účel dodatku

1.1 Ve smyslu ustanovení článku IX. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly

na následujících změnách smlouvy.

1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění články

II. TERMÍNY PLNĚNÍ ČINNOSTI

III. CENA
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II. TERMÍNY PLNĚNÍ ČINNOSTI

Doba výkonu činnosti VýkonáVátele dle předmětu plnění této smlouvv bvla stanovena

na dobu realizace 21 měsíců.

Cinnost Vykonavatele při realizaci stavby se nově stanovuje na 24 měsíců s tím,

že výkon bude prováděn o 3 měsíce dele oproti původní smlouvě.

HI. CENA

Cena Dodatku č. 1 za prodloužení doby plnění byla stanovena mezi účastníky takto:

cena za měsíc dle původní smlouvy: 37 990,00 K6 bez DPH

cena za 3 měsíce (cena dodatku)

Cena bez DPH 113 970,00 K6

DPH 21 % 23 933,70 K6

Celkem V6. DPH 137 903,70 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1

Bez DPH 949 750,00 Kč

DPH 21 % 199 447,50 Kč

Cena za dílo vč. Dodatku 6. 1 V6. DPH 1 149 197,50 Kč

Cl. 2

Závěrečná ustanovení

2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy Zůstávají tímto dodatkem

nezměněné.

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

uzavřena 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.

2.3 Tento Dodatek 6. 1 je vyhotoven vpěti stejnopisech o stejné platnosti, znichž

objednatel obdrží tři vyhotovení a vykonavatel 2 vyhotovení.

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních

stran.
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2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv

2.6 Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 17

č. Us RMC 000387/2018 ze dne10. 10. 2018

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

za Obj ednatele za Vykonavatele

DOLOŽKA

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

a v souladu s usnesením RMC č Us RMC 000387/2018 ze dne 10. 10 2018 se osvědčuje

právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a DOMISTAV CZ a. s.

a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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