2017094131
Dodatek č. 1
ke SOD ze dne 19. 6. 2017

č. 2017054045
na stavební práce a dodávky

„Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ Mezi Domy, Praha 4 Písnice“
Článek 1 — Smluvní strany:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Se sídlem:
Zastoupeno:

Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Mgr. Jiřím Koubkem — starostou

IČ:

00231142

DIČ:

CZ00231142

Ve věcech smluvníchje oprávněnjménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Koubek — starosta městské části Praha-Libuš
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou
součástí této smlouvy:

Telefon:
E—mail:

(dále jen „objcdnatel“)
a

Zhotovitel;

MASO-PROFIT s.r.o.

Se sídlem

_

zastoupena
IC:

„
406 12

DIČ:

CZ40612848

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat Ing. Jiří Lukášek CSc.
Telefon
E-mail:
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci Martin Seidl
E-mail:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento Dodatek č. 1,
který měnía doplňuje Smlouvu o dílo ze dne 19. 6. 2017
(dále jen „Smlouva “) takto:

2017094131

Ve znění smlouvy Článek II odstJ — Předmět a rozsah díla se doplňuje
V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly při přípravě zakázky požadovány
který je
Součástí nového zařízení a to technologické myčky v jednotlivých výdejnách (4 ks) je i změkčovač vody,
důvodu
z
,
Gerlašinské
Mgr.Ivany
MŠ
ředitelky
žádost
napojen a volně postaven vedle mycího stroje. Na
který
stolek,
nerezový
em
objednatel
bezpečnosti procházejících dětí, byl navržen zhotovitelem a schválen
změkčovaě vody ochrání od případného kontaktu s dítětem.

22.380,16 Kč
Pracovní stůl iednoduchí' nerez rozměr 400x600x850 mm. 4 ks cena celkem s DPH

Ve znění Smlouvy, Čl. VI - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny,
Výše sjednané ceny se mění takto:
Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
1 502 526,00 KČ

1 241 757,00 KČ

I Původní cena díla

_I

jMéněpráce v Kč
+18 496,00 Kč

\Vícepráce v Kč

1 260 253,00 Kč

Ěemová změna ceny díla v Kč

„

+22 380,16 Kč

*

1 524 906,10 Kč

cílů a
Jedná se o objektivní náklady vzešlé na straně objednatele nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění

parametrů stavební akce a dokončení díla dle SOD.
Ve znění Smlouvy, Čl. 18 — Ostatnía závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 9. se doplňuje
text:

usnesením č.
K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený

205/2017 ze dne 18. 9. 2017
V ............. ,dne ...............

V Praze-Libuši, dne ........................

'

\\

Za zhotovitele:
Ing. Jiří Lukášek CSC

starosta MČ Praha-Liěuš

%;

jednatel společnosti

„,*/,!, —\\

Zu objednatele:
Mgr. J iří Koubek

r

;

'
*= !

