Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „NOZ“)
I.
Smluvní strany
Městská část Praha – Kunratice
sídlo:

K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice

jednající:

Ing. Lenka Alinčová, starostka

IČ:

00231134

DIČ:

CZ00231134

ID datové schránky:

cxnbudp

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 4

kontaktní osoba:

Ivana Klofáčová

telefon:

+420 2440102223

e-mail:

klofacova@praha-kunratice.cz

(dále jen „objednatel“)
a
Lesy hl.m. Prahy
sídlo:

Práčská 1885, 106 00 Praha 10

jednající/zastupující:

Ing. Ondřej Palička, ředitel

IČ:

45247650

DIČ:

CZ 45247650

ID datové schránky:

4m8xbv7

bankovní spojení:

2000780018/6000

kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Eichler

telefon:

777 364 882

e-mail:

eichler@lesy-praha.cz

(dále jen „zhotovitel“)
se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. NOZ na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo
č.19 031 3 00 uzavřené dne 9.10.2019 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
zadávané mimo režim ZZVZ pod názvem „Revitalizace rybníka Ohrada „ (dále jen „smlouva")
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II.
Účel dodatku
2.1

Tento dodatek je uzavírán podle čl. IV. a čl. VII smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"), v souvislosti se vznikem
potřeby dodatečných stavebních prací – klientských změn.

2.2

Změny rozsahu díla sjednané tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich
hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust.
§ 222, odst. 4, ZZVZ.

III.
Vymezení rozsahu změn
3.1

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je porada starostky č.73 ze dne 8.7.2020 a zápis ve
stavebním deníku na listu 9202652 Příloha č.1 deklarující potřebu dodatečných prací – víceprací,
nutných k dokončení díla podle požadavků zadavatele. Tyto dodatečné práce – vícepráce nebyly
zahrnuty do původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemohly být s ohledem
na jejich charakter předpokládány a jejich potřeba byla zjištěna, až při přívalových deštích, při
kterých došlo k přelití bezpečnostního přepadu

3.2

Dodatečné stavební práce – vícepráce jsou popsány v cenové nabídce ze dne 24.6.2020 č.j.
2262/20 příloha č.2 tohoto dodatku.

3.3

Hodnota dodatečných stavebních prací – víceprací byla dohodou smluvních stran sjednána na
částku 39 145,- Kč bez DPH.

IV.
Změna ceny díla
4.1

V důsledku změny rozsahu závazku ze smlouvy o dílo sjednané tímto dodatkem se smluvní strany
dohodly na změně ujednání v čl. 4.2 smlouvy o celkové ceně díla tak, že nově zní:
„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:

4.2

Celková cena bez DPH v Kč:

5 189 115,04

DPH v %:

21%

DPH v Kč:

1 089 714,15

Celková cena včetně DPH v Kč:

6 278 829,19

Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

V.
Závěrečná ujednání
5.1

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
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5.2

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 Stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určeno pro objednatele a
1 stejnopis je určeno pro zhotovitele.

5.3

Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany chtěly v tomto
dodatku ujednat a smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním
přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy

•


Příloha č. 1 – výpis ze stavebního deníku,
Příloha č.2 - soupis dodatečných prací

V Praze dne 13.7.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Alinčová

Ing. Ondřej Palička

Starostka

ředitel

MČ Praha Kunratice

Lesy hl.m. Prahy
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