
Dodatekč.2 2020114230

ke

SMLOUVĚ o DÍLO

č. 2019044048

ze dne 2.5.2019

Smluvm’ strany:

1. Objednatel:

Městská část Praha—Libuš

IČ: 00231142, DIE: cz 00231142

Libušská 35, 142 00 Praha 4 — Libuš

Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné — dále též jako objednatel

2. Zhotovitel: Workout Europe s.r.o.

uč: 05372356 DIČ: C205372356

Se sídlem: Prorektorská 662/2, 108 00 Praha 10

Zastoupený: Martinem Kubešem, jednatelem společnosti

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 262621

na straně druhé - dále též jako zhotovitel

uzavřely dnešního dne

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019044048 ze dne 2.5.2019

Ve zněnísmlouvy Článek II. - Předmět smlouvy

V průběhu realizace stavby byla změněna skladba herních prvků. Rozsah díla se mění dle přílohy č. 1 k tomuto

dodatku.

Ve zněníSmlouvy, Čl. Vl- Cena díla se mění text v článku takto:

Cena díla uvedeného v čl. ll této smlouvy byla stanovena na základě skutečně provedených prací a započítání

víceprací ve výši 13 800,- Kč bez DPH, činí celková cena díla 784 050,- Kč bez DPH, slovy:

sedmsetosmdesátčtyřitisícpadesátkorunčeských bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte

příslušné DPH.

Cena díla: 784 050,- Kč

DPH 21%: 164 650,5 Kč

 

Cena díla celkem: 948 700,50 Kč s DPH.



XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VE ZNĚNÍSMLOUVY, ČL. XIII _ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍSE DOPLNUJE TEXT TAKTO:

j) K uzavření Dodatku č. 2 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části Praha-Libuš udělený usnesením č.

235/2020 ze dne 26.10.2020.

Příloha č. l — Změna skladby herních prvků

Příloha č. 2 — Seznam víceprací

Příloha č. 3 — Usnesení RMČ č. 235/2020 ze dne 26.10.2020
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 k SOD č. 2019044048 ze dne 2.5.2019

Skladba herních prvků se mění takto:

216 — nainstalovány jen 2 x závěsný posilovací systém z důvodu prostoru

218 — nový model posilovacího stroje — nově výškově nastavitelný úchop + navíc cvik „mrtvý tah"

220 — 5x jump box v různých výškách

- výměna za nový typ, označení: parkour precise box. Umožnuje navíc přeskoky mezi bednami.

227 — 1x lavice šikmá dvojitá se dvěma různými sklony

- lavice je pouze jedna se sklonem 20 stupňů, druhá je vyřazena z důvodu nedostatku prostoru kolem

parkour precise box (228 — lavice multifunkční má stejné parametryjako vyřazená lavice)

223 — 1x bradla samostatně stojící ve výšce 900mm

- vyjmuty z důvodu nedostatku prostoru kolem parkour precise box (nahrazuje prvek 21 s podobnými

parametry)

2 31 — 3x držák TRX, 12 x úchyt na odporovou gumu v různých výškách —již se nepoužívají, zachytit se

lze kdekoliv v celém fitparku

Prvky navíc:

hrazda půlená - připevněná k prvku 214

žebřiny pro šplh pod uhlem 60 stupňů — připevněné k prvku 214

lano na šplh





Příloha č. 2 k Dodatku č. 2 k SOD č. 2019044048 ze dne 2.5.2019

Seznam víceprací:

odstranění plevele + odvoz a likvidace............................ 5 400,- Kč bez DPH

odkopání trsů plevele + odvoz a likvidace...................... 6 300,- Kč bez DPH

vyčištění zanešených děr pro betonové patky.......„ 2 100,- Kč bez DPH

celkem: 13.800; Kč bez DPH





Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

č. 235/2020

Jednánííze dne ' Hlasování o usnesení *Přítomno 4

' . [Tm proti zdržeise A V

26. 10. 2020 * _4_ 0 _ 0 f Usnesení A přijato

Podpisy <,;

  
místostarosta

Tomáš Loukota, DiS.

Založeno na Ú E. 10. 2020 (i * Žaložila * Michaela * Podpis A
gg

Qtechvílová“

Rada městské části Praha-Libuš:

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019044048, na

vybudování Fitparku Libuš se společností Workout Europe s.r.o., IČ:

05372356, Prorektorská 662/2, 108 00 Praha 10, zapsanou Městským

soudem v Praze, spisová značka C 262621, kterým se mění skladba

cvičebních prvků fitparku a zvyšuje se cena díla 0 13.800,— Kč bez DPH

na 784 050,- Kč bez DPH, tedy na 948.700,50 Kč včetně DPH,

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je

nedílnou součástí tohoto usnesení.




