Městská část Praha - Kunratice

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 17 004 3 00
dle ustanovení § 222, odst. 4, odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Objednatel:
Sídlo:
DIČ:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
e-mail:

Městská část Praha - Kunratice
K Libuši 7, 148 00 Praha 4
IČ 00231134
CZ00231134
Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou
ČS Praha 4, č. ú.: 2000690389/0800
alincova@praha-kunratice.cz

(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:
sídlo/místo podnikání
IČ
DIČ
zapsán v OR
zastoupen
e-mail

XEDOS s.r.o.
Kutnohorská 309/84, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy
271 21 852
CZ27121852
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 97915
Vasylem Nemeshem, jednatelem
krupa@xedos-stavby.cz

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17 004 3 00
(dále jen „dodatek“) v následujícím znění:
I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10.5.2017, uzavřely Smlouvu o dílo č. 17 004 3 00, která byla
výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Zateplení a výměna oken ZŠ
Předškolní č.p. 420 Praha 4 Kunratice“, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek
Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu a závazek Objednatele,
že dokončené dílo od Zhotovitele převezme, zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu a
poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost.
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění smlouvy došlo ke vzniku nepředvídaných prací a potřebě
provedení tzv. víceprací ve smyslu čl. XI., smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek, neboť
se nejedná o podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze smlouvy.

II.
Změna smlouvy
1. Zhotovitel se nad rámec původního závazku vyplývajícího ze smlouvy zavazuje provést práce
spočívající ve změně klempířských prvků z Cu (mědi) na Pzn (lakovaný pozink) a odvoz stavební
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suti z zaatikového žlabu, které jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu a výkazu výměr,
který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).
2. Cena víceprací dle odst. 1, tohoto článku, tohoto dodatku se sjednává následovně:
Cena za provedení víceprací v Kč bez DPH

50 056,42

DPH 21 % v Kč

10 511,84

Celková cena za provedení víceprací v Kč včetně DPH

60 568,26

O cenu víceprací bude navýšena celková cena díla sjednaná v článku V., odst. 1, smlouvy.

3. V dalším zůstává smlouva v platnosti, účinná a beze změn.
III.
Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu nazvaném
„Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném Objednatelem, který
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu, číselné označení a datum podpisu. Smluvní
strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na
oficiálních webových stránkách Objednatele na síti Internet (www.praha-kunratice.cz). Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně,
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že si dodatek
přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
V Praze dne 28.11.2017

V Praze dne

_____________________________
Městská část Praha – Kunratice,
objednatel
Ing. Lenka Alinčová, starostka

_____________________________
XEDOS s.r.o., zhotovitel
Vladimír Krúpa

Příloha:
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strana číslo 2

za Zhotovitele

