
Dodatekč.1 2020105220

ke SOD ze dne 20.4.2020

2020044029

ALINFO KOUT - Libuš“

Článek l — Smluvní strany:

1. Objednatel:

Městská část Praha—Libuš

IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako objednatel

2. Zhotovitel: MIRA expert s.r.o.

IČ: 01634305 DIČ: cz 01634305

Se sídlem: Na Vrchách 585, Libčice nad Vltavou, 252 55

Zastoupeny: Bc. Miroslav Matyáš

Obchodní rejstřík: C 209452, Městský soud v Praze

Bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.

Číslo účtu: 100325080/2250

Telefon / fax:

E-mail: info@mirasro.eu

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat: Bc. Miroslav Matyáš — jednatel

uzavírají tento Dodatek č. 1,

který měnísmlouvu o dílo č. 2202004029 ze dne 20. 4. 2020

(dálejen „Smlouva “)

takto:

Ve zněnísmlouvy Článek II. — Předmět smlouvy

Vprůběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly při přípravě stavby zjištěny nebo
nebyly součástí projektové dokumentace a jsou zhotovitelem požadovány. Rozsah díla se mění dle
přílohy k položkovému rozpočtu (přílohou číslo 1 tohoto dodatku)

Ve zněníSmlouvy, Čl. VY— Cena díla se měnítext v článku takto:

Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy byla stanovena na základě skutečně provedených prací a
započítání smluvní pokuty ve Výši 9 180,- Kč bez DPH, činí celková cena díla 335 952,— Kč bez DPH,
slovy: třistatřicetpěttisícdevětsetpadesátdvakorunčeských bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná,
pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla: 335 952,— Kč

DPH 21%: 70 549,92 Kč

 

Cena díla celkem: 406 501,92 Kč s DPH.



XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve zněníSmlauvy, Čl. XIII— Závěrečná ustanoveníse doplňuje text takto:
j) K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části Praha-Libuš udělenýusnesením č. 177/20209 ze dne 7.9.2020.

Příloha č. 1 — Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 — Usnesení RMC č. 177/2020 ze dne 7.9.2020
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Příloha č. 1
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

č. 177/2020
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i k * . proá [Éti zdržýelseř I J * i. i

_7. 3.202?) f 3 *“ í ' í * Eliáše-í :pfifiuo

Podpisy

   
místostarosta

místostarostka
Tomáš Loukota, DiS. Ing. Lenka Koudelková

Založeno naÚ 193020 * Založía . L. Koíňivírá PoÉs -
,dAe _ ři, ř,__fý„f_ř

Rada městské části Praha-Libuš:

 

l. schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce
„INFO KOUT — Libuš“ s dodavatelem MIRA expert s.r.o., Na Vrchách
585, 252 66, Libčice nad Vltavou zapsaným Městským soudem vPraze,
spis. zn. C 209452, kterou se snižuje cena díla na 406 501,92 Kč včetně
DPH,

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení.


