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Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.4.2015

 

Smluvní strany:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČ: 002 31 142, DIČ: c200231142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

(dále jen objednatel)

a

“dot. DesignStudio“, spol. s r.o.

se sídlem: Za Otýlií 2872/18, 370 01 České Budějovice

IC: 62501 691, DIČ: C262501691

zastoupená Renátou Klimešovgu, jednatelkou společnosti

zapsána u Krajského soudu v Ceských Budějovicích, spis. značka C 4720

(dále jen zhotovitel)

v

se dohodly na uzavření tohoto dodatku c. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.4.2015, ve znění

Dodatků č. 1,2,3,4

|. Změna ceny díla

Tímto dodatkem se od 1. května 2022 upravuje výrobní cena zhotovitelem dodávaného měsíčního zpravodaje

ve specifikaci: formát A4, obálka 1309KM, 4/4, vnitřek 16 stran, 4/4, BOgBO, vazba V1, náklad 4400 ks včetně

dopravy na poštu v Durychově ulici, na 34.740 Kč + 10 % DPH, celková cena vč. DPH : 38.214 Kč.

ll. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákon 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 obchodním

tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn.

Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., zajistí MČ Praha—Libuš.

Tento Dodatek č.5 byl schválen usnesením Rady MČ Praha—Libuš č. 91/2022 ze dne 25.4.2022 a nabývá

účinnosti zveřejněním v registru smluv.
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“dot. DesignStudio", spol. s r.o.
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