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DODATEK č. 1

SMLOUVY o DÍLO ze dne 11. 07. 2022

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvnístrany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha-Libuš

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

zastoupená: RNDr. LuciíJungwiertovou, Ph.D.- starostkou městské části

IČ: 00231142

DIČ: c200231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek, pí Šárka Pichová

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349/0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ARCHDYNAMIC, s.r.o.

se sídlem: Na strži 290/10, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Bohumilem Vaňousem —jednate|em společnosti

IČ: 24154679

DIČ: C224154679

osoby oprávněné jednat

— ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Vaňous

- ve věcech technických: Ing. Bohumil Vaňous

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 6531156001/5500

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku.

2.1. Smluvní strany se dle čl. 10 odst. 10.5 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke

Smlouvě o dílo ze dne 11. 07. 2022 pro veřejnou zakázku „Vypracování projektové dokumentace na

přístavbu a nástavbu MŠ Ke Kašně Praha 4— Písnice" (dále jen „Smlouva").

2.2. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy

čl. 9. se odst. 9.1. nově zní:

9.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

. Zhotovitel zahájí práce do 10 (deseti) dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

. Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 5 smlouvy do 210 (dvě stě deseti) dní od zahájení

praCI.

. Zhotovitel provede inženýrskou činnost do podání žádosti k vydání rozhodnutí o povolení
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stavby do 60 (šedesáti) dnů od předání DSP objednateli.

. Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 6 a čl. 7 smlouvy do 90 (devadesáti) dnů od vydání

stavebního povolení.

Odůvodnění posunu dílčích termínů.

Dne 14. 12. 2022 byla na Úřad městské části Praha-Libuš doručena od zhotovitele žádost o projednání

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022060060 uzavřené dne 11.07. 2022 (dále jen „žádost").

Zhotovitel zde žádá dle čl. 5 Smlouvy o prodloužení termínu dodání projektové dokumentace pro

stavební povolení a to o 90 dní na celkovou dobu 210 dní od zahájení prací. Důvodem k prodloužení

termínu je úmrtí jednatele zhotovitele a s tím spojené snížení kvalifikovaných zaměstnanců

zhotovitele. Z důvodu výše popsané skutečnosti se objednatel rozhodl žádosti zhotovitele vyhovět.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčené tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel

a 2 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.07.2022, týkající se

akce „Vypracování projektové dokumentace na přístavbu a nástavbu MŠ Ke Kašně Praha 4 — Písnice" a

byla schválen usnesením RMČ ze dne 9. 1. 2023 č. 5/2023

V Praze-Libuši dne ................... V Praze dne 4673023

Objednatel:

  

RNDr. Lucne Jungiyertová, Phil :“

starostka městsk

Zhotovitel:

   

   

 

ARCHDYNAM'C...

Na Styži290/10.14000Pnha4 - m:

ICC: 241 54 679 ; DlČ: cz 241 54 579

web; www.arc námi:.cz

-+ 420 777 1 1 901

pneuma

Ing Bohumil Vanous

jednatel společnosti
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