DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 22 003 3 00
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
telefon:
e-mail:
IČO:

Marcel Podlipský
777 107 892
marcel.podlipsky@seznam.cz
73819930

Zastoupená:
telefon:
e-mail:
IČO:

Městská část Praha Kunratice
K Libuši 7, Praha 4 Kunratice
starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
244102221
alincova@praha-kunratice.cz
231134

Zhotovitel:

a
Objednatel:

1. Předmět dodatku
Dle ustanovení smlouvy o dílo došlo v průběhu realizace k předpokládané úpravě díla dle požadavků
Policie České republiky a to ve formě doplnění navigačního a varovného značení (zejm. IS9c, A6, C4b)
a dalších dopravních zařízení (Z4), tyto změny byly z důvodu bezpečnosti provozu a nebezpečí
z prodlení zadány k okamžité realizaci. Dále bylo ve spolupráci s výrobcem optimalizováno technické
provedení navrženého reflexního dopravního značení k dosažení nižších výrobních nákladů. Výsledné
dílo, jak bylo zrealizováno, zachycuje výkaz provedených prací příloha č. 1, dle situace se
zapracovanými požadavky PČR, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

2. Cena za dílo dle dodatku
Dle CN č.j. MC P-KU 00408/2022 a dle výkazu provedených prací
odsouhlasené na poradě starostky 143 dne 16. 2. 2022 a následně na poradě č. 146 dne 9. 3. 2022
Původní cena celkem

133 255,- Kč bez DPH
27 983,55 Kč DPH při sazbě 21%
161 238,55 Kč vč. DPH

Nová cena celkem

140 650,- Kč bez DPH
29 536,50 Kč DPH při sazbě 21%
170 186,50 Kč vč. DPH

Výkaz provedených prací tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
Cena za dílo je zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou dle požadavků objednatele řádně a odborně
oceněny zhotovitelem. Dílo je na základě dodaného výkazu provedených prací považováno za
dokončené.
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3. Doplňující ujednání
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je ve dvou vyhotoveních, z čehož jedno obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.
Přílohy: Výkaz provedených prací, situace dopravního značení

V Praze dne

V Praze dne

……………………………

……………………………

Za objednatele – razítko, podpis

Za zhotovitele - razítko, podpis
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