Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 21 009 3 00
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
(dále jen (NOZ)
I.
Smluvní strany
1.1
Městská část Praha - Kunratice
Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4
Číslo účtu: 20006900389/0800
Zástupce ve věcech technických Přemysl Říha (dále také jako „TDS“)
(dále jen „Objednatel“)
a
1.2
EMV s.r.o.
Sídlo: Vlnitá 890/70
Zastoupen: Michalem Vydrou, jednatelem
IČO: 48038792
DIČ: CZ48038792
Bankovní spojení: KB, a.s.
Č. účtu: 43500021/0100
Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Kubišta
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C ,vložka 15418
(dále jen jako „zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní
strana“)
Se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a nasl. NOZ na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo č.
21 009 3 00 uzavřené dne 14.7. 2021 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
zadávané mimo režim ZZVZ po názvem „„Přístavba hasičské zbrojnice k stávající části, Bořetínská č.p. 185,
Praha 4 Kunratice“(dále jen smlouva)

II.
Účel dodatku
2.1. Tento dodatek je uzavírán podle čl.5.2 smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb v platném
znění (dále jen ZZVZ), v souvislosti se vznikem potřeby změny doby plnění z důvodu nutných
změn materiálu pohledového portálu přístavby, která byla zjištěna až při realizaci díla a je
odsouhlasena projektantem ve stavebním deníku.

2.2. Změna doby plnění díla sjednaná tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky
III.
Vymezení rozsahu změn
3.1 Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je porada starostky č. 128 ze dne 18. 10. 2021 a žádost
zhotovitele o úpravu termínu dokončení díla

IV.
Změna doby plnění
4.1. V důsledku změny závazku ze smlouvy o dílo sjednané tímto dodatkem se smluvní strany dohodly
na změně ujednání v čl. 5. 2., že zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 10. 12. 2021.
4.2. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.

V.
Závěrečná ujednání
5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1
stejnopis je určen 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 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
V Praze dne

V Praze dne

Městská část Praha – Kunratice
Ing. Lenka Alinčová
Starostka MČ

EMV s.r.o.
Michal Vydra
jednatel

