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DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 
„O ZHOTOVENÍ, PROJEDNÁNÍ A PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

POZEMNÍ STAVBY“ 

 

   Evidenční číslo objednatele:                                                     Evidenční číslo zhotovitele: 

 

       16 005 3 00                                                                                       
 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Městská část Praha - Kunratice 

(dále jen „OBJEDNATEL“) 

Sídlo:  K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00 

IČ:   00231134 

DIČ:   CZ00231134 

Tel.fax:  244 102 214 

zastoupena:  Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice 

a 

BOMART spol. s r.o. 

(dále jen „ARCHITEKT“ nebo „Zhotovitel“) 

Sídlo firmy:  Ohradní 1159/65, PSČ 140 00, Praha 4 - Michle 

IČO :   25091905 

DIČ:   CZ25091905 

tel./fax. : tel.: 220 400 750, fax.: 220 400 773 

bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 474065113/0300 

zapsaný v O.R. ved. městským soudem v Praze pod oddílem C vložka 48981 

zastoupený: Ing. Martinem Závodným, ředitelem společnosti 

 

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2016, Evidenční číslo objednatele 
15 005 3 00, (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění: 

 

Článek I. Předmět dodatku 

Smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy v souladu s cenovou nabídkou 
Zhotovitele ze dne 18.4.2018 odsouhlasené na poradě starostky č.147/18 na zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby na část EPS ve 2.NP a souvisejících úprav na akci „ZŠ Kunratice – rozšíření školní jídelny, Předškolní 
č.p. 419, Praha 4 Kunratice  v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr  

I.1  Předmět plnění obsahuje: 

zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na část EPS ve 2.NP a souvisejících úprav na akci „ZŠ 
Kunratice – rozšíření školní jídelny, Předškolní č.p. 419, Praha 4 Kunratice v podrobnostech dokumentace pro provedení 
stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr termín plnění nejpozději do 4 týdnů od podpisu Dodatku č.1 

 

. 
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III.3. Celková výše honoráře za: zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na část EPS ve 2.NP a 

souvisejících úprav na akci „ZŠ Kunratice – rozšíření školní jídelny, Předškolní č.p. 419, Praha 4 Kunratice 
v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr je stanovena takto: 

______________________________________________________________________________________ 

                 Kč                    DPH v Kč                  Kč s DPH 
zhotovení projektové dokumentace  
podle bodu I.1.. Dodatku č.1  
         44 600,-                9 366,-                     53 966,- 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 Celkem              44 600,-               9 366,-                     53 966,- 

 

Článek II. Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje 

 

 
 
V Praze  dne ……………………2018         V Praze dne ....................... 2018 

 

 
 
 
  …………………………………………….                                                                       …………………………………………… 

za OBJEDNATELE                                                               za  ARCHITEKTA 
         Ing. Lenka Alinčová                                 Ing. Martin Závodný      
        starostka MČ Kunratice            BOMART spol. s r.o. 

 

 


