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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.4.2015

Smluvní strany:

Městská část Praha-Libuš

sídlo: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

IČ: 00231142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou městské části Praha-Libuš

(dále jen objednatel)

a

"dot. DesignStudio", spol. s r.o.

Sídlo Hraniční 2253, 370 06 Ceské Budějovice,

iČ: 62501691 DIČ: CZ 62501691

zastoupena paní Renatou Kiimešovou - jednatelkou

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 4720

(dále jen zhotovitel)

se dohodli na uzavření tohoto dodatku (dodatek č. 2) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.4.2015,

ve znění dodatku č 1

I.

Tímto dodatkem se doba trvání smlouvy prodlužuje o 24 měsíců, počítaných ode dne, kdy uplyne

doba sjednaná smlouvu.

lI.

Tímto dodatkem se dále mění cena díla, ato cena činí:

23.400,- Kč + 21% DPH = 28.314,- Kč za vydání jednoho čísla

Celkem tedy ( za 22 čísel) 514800,- Kč + 21 % DPH (108.108,- Kč) : 622.908,- Kč za 24 měsíců.

lll.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude zapsán

do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v tomto dodatku

uvedené nejsou obchodnim tajemstvim a vyslovují souhlas s tím, aby tento dodatek byl bez dalšího

zverejnen.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš

  

  

 

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 44/2019 ze dne 18.2
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