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Dodatek č. 1

ke SOD ze dne 15. 9. 2022

č. 2022060056

na stavební práce

„Sportovní a rekreační areál pří Základní škole Meteorologická — 1 fáze venkovní

učebna“

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LLBUŠ

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

Zastoupena: RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou

IČ: 00231142

DIČ: czoo231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí

této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek — tajemník ÚMČ Praha—Libuš

E-mail / Telefon taiemnik©praha-libus.cz /_

paní Šárka Pichová — vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ

E-mail / Telefon: pichoanDpraha-libuscz/_

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: NEXT Domy s.r.o.

Se sídlem: Vojtěšská 211/6, Nové město Praha 1 11 00 Praha

Zastoupeno: Ivan Tencer, jednatel

IČ: 29137578

DIČ: CZ 29137578

Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat Tencer Ivan, jednatel

E-mail / Telefon nextdomysroíbgmailcom /

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1,

který mění Smlouvu o dílo č. 2022060056 ze dne 15. 9. 2022

takto:

Ve znění Smlouvy, čl. 4 - Termín a lhůty plnění díla

Nahrazuje se bod 4.2.1. takto:

Dokončení díla (předání): původní termín do 60 dnů od předání díla, tj od 30. 9. 2022 do 30. 11. 2022 se

prodlužuje do 31. 12. 2022 z důvodu změny projektové dokumentace v typu nosníků v dřevěné konstrukci.

Jedná se o okolnost, která nemá původ V činnosti zhotovitele.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMČ Praha-Libuš (3245ze dne 28. 112022

‘1 .1". 2022 ’3) „ 2622/
V Praze Libuši, dne .............L.......... V „.WÉŠĚÍ. .,dne ............... ~ ,

' ./ Za zhotovitele:

  

 

RNDr. Lucii .[ungwiertovom Ph.D. Ivan Tencer

starostkou MC Praha-Libuš jednatel NEXT Domy s.r.o.



K,

VJindřichově Hradci 9.11.2022

, l

l/ s  leva PIII

Informace o termínech výroby venkovní učebny pro ZŠ Meteorologická.

Před objednáním konstrukčních materiálů bylo nutno vyřešit parametry stropních nosníků.

Dle dokumentace ke stavbě byly navrženy nosníky o průřezu 60/240 mm s požadavkem na pevnostní

třídu G24h.

Průřez 60/240 se vyrábí v sortimentu KVH. U KVH profilů se pevnostní třída GZ4h nevyrábí, nelze ji

garantovat.

Tato třída pevnosti se vztahuje pouze na sortiment BSH. Sortiment BSH se ale vyrábí až od šířky 80

mm.

Z toho důvodu budou stropní nosníky BSH průřezu 80/240 mm sgarantovanou třídou pevnosti GL

24h.

Než se toto vše projednalo s ohledem na projekt a cenu došlo k mírnému časovému skluzu.

Ihned po odsouhlasení a zaplacení zálohové faktury proběhla objednávka BSH hranolů (27.10.2022)

Předpokládaný termín dodání hranolů je 21. listopadu.

Následně proběhne výroba do 25. listopadu.

Poté bude následovat nátěr celé konstrukce 2 vrstvami -do 2. prosince.

Štercl Jiří

projektant tesařských konstrukcí

KASALOVA PILA, s.r.o.

Jarošovská GOD/||, 377 01 Jindřichův Hradec

mobilz+420

e-mail:'iri.sterc as ova |a.cz

URL: www.kasalovapila.cz

 


