Dnešního dne byl mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Městská část Praha – Kunratice
Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice
Zastoupená: Ing. Alenou Alinčovou, starostkou MČ
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4
Č. účtu: 20006900389/0800
(dále jen jako „objednatel“)
a
Aleš Suchý
Sídlo podnikání: Labská 1971/8,288 02 Nymburk
IČ:
70731152
DIČ:
CZ3090200004
zastoupen
Aleš Suchý
e-mail
ales.suchy@gmail.com
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., č.ú. 188647446/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné
uzavřen tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo
(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
I.
Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo (dále jen „SoD“), a to na základě nabídky
zhotovitele ze dne 28.5.2019 pod č.j. 01794/19 (dále jen „nabídka“) podané ve veřejné zakázce
malého rozsahu nazvané „Dodávka a montáž vnitřních žaluzií v objektu DCHB ul. K Zeleným
domkům 1435/26a, Praha 4 Kunratice DCHB, K Zeleným domkům, Praha 4 Kunratice“ (dále
jen „Veřejná zakázka“), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“).
II.
Vícenáklady
Smluvní strany se v souladu s čl. 8 odst.4 SoD dohodly na rozšíření předmětu díla o další práce,
které nejsou předmětem oceněného soupisu prací a nebyly součástí nabídky zhotovitele ze dne
28.5.2019
Hodnota vícenákladů je určena na základě cenové nabídky odsouhlasené na poradě starostky
č.31 ze dne 8.7.2019 na částku 52 118,- Kč bez DPH. Příloha č.1
III.
Doba plnění
Zhotovitel provede a předá dílo bez vad a nedodělků do třech týdnů po podepsání tohoto
dodatku č.1

IV Závěrečná ustanovení
V ostatním ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Tento dodatek obsahuje svobodnou a pravou vůli smluvních stran a jako takový je jimi
podepsán.

příloha č. 1 – cenová nabídka

V Praze dne ………………………..

……………………….

……………………….

Aleš Suchý

Městská část Praha – Kunratice
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ

