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Dodatek č.

ke Smlouvě 0 dílo reg, číslo HSHMP 0023/2020 uzavřené dne 2. 7. 2020 mezi dále

uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva o dilo“)

Smluvní
strany

Zhotovitel: Pěkný S.ľ.0.

Sídlo Plzeňská 24701146, 150 00 Praha 5

Zápis V OR: oddíl C7 vložka 153193. vedená U Městského soudu v Praze

Oprávněný zástupce: Michal Pěkný, jednatel

IČ:- 28919742

DIČ: CZ28919742

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu' 23039578110300

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy: Michal Pěkný

a

Objednatel: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem V Praze

Sídlo: 404/12, 110 01 Praha 1

Osoba

Rytířská

oprávněná jednat

jménem objednatele: MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka

IČ: 71009256

DIČ: DPHneni plátcem

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 6582501 11071 O

Uzavíraji na základě vzájemného ujednání podle zákona č. 89/2012 Sb.. občanského

zákoníku 0G] znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo (dále jen

„dod atek č. 1“)

Úvodní ujednání to hoto dodatku č.

Smluvní strany tímto dodatkem č, 1 sjednávají dále uvedené změny smlouvy:

Do článku Bodu 1, Předmět smlouvy

se doplňuje toto ujednání:

Zhotovitel dále provede práce specifikované V příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek III Termín 5 misto plnění

H? mění takto:

(1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 30. 11 2020

(2) Místem plnění je pobočka CENTRUM A ZÁPAD Hygienické stanice hl. m. Prahy

v ulici Dukelských hrdinú 347/11, Praha 7.

(3) Zhotovitel předloží objednateli nej později do 31. 8. 2020 kopie platných dokladů 0

schválení záboru na lešení. které je nutné k provedeni Díla. Jedná se především kopie

„Souhlasu se záborem Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.“ e' „Rozhodnutí
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povolení zvláštního užívání komunikace Městské části Prahy 7". včetně
kopie dokladů

zaplacených správních poplatku souvisejících 'a daným záborem.

článek IV. Cena dila

se mění takto;

(1) Objednatel za n iže
uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotovitell celkovou

cenu ZS řádně provedené Dílo ve výši 2 058 784,02 Kč včetně dané u pñdané hodnoty,

(Z) Celková cena je členěna takto:

Cena V Kč bez DPH 1 701 474.40 Kč

DPH 357 309,62 Kč

V Kč 's DPH 'VJ [tl-1:]Cena 784,02 Kč

(3) Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustnáx konečná k) neměnné. sjednanou

cenu možno změně rozsahu IE' základě sje překročil pouze přw prací požadavku písemným

souhlasem Objednatele.

(4) Součásti celkové ceny jsou veškeré náklady související S řádným provedením

a' dokončením Díla. F., to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností

Zhotovitele dle této smlouvy. či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to,

zda je v této smlouvě uvedeno, že Zhotovitel splní (u kterou
povinnost na své vlastní

náklady„ či nikoliv), zejména se jedná 0 kompletní zařízení (administrace) potřebných záboru

veřejného prostranství, ke kterým poskytne Objednatel plnou součinnost.

(5) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení
§ 1765

E § 2620 občanského zákoníku. Cena Díla bude uhrazena za podmínek a V termínech

stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije

Závěrečná ujednání tohoto dodatku č. 1

Ostatní ujednání Smlouvy dílo zůstávají V platností beze změnyr

Tento dodatek č. nabývá V platností dnem podpisu obou smluvních stran H účinnosti dnem

uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. 1 zakona č. 340/2015, ve znění pozdějších

předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven VE 3 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu,

jeden obdrží Zhotovitel ŠJ d'va Objednatel

Příloha Č, 1 Rozpočet generální opravy

V Praze dne ý. /I'ď .17,707 V Praze dne 30. 09. 20le

Plkný 8.I'.0. .u u ícnícké sítnice hl Freí

§19“an tím,

YG

Ji . :31.ch mocní
U

15000 Prahaä
Ryti'rskÁ'íz. HGDI

V Fráze

Praha] t

203

lďto: 25919742 c: www m

ČNB Pr

Za Zhotovitele Za Obje

Michal MUDr. Z eňkaPěkný Jágrová

jednatel společnosti ředitelka
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Položkový rozpočet

íí hrdinů Praha 7

l
Zakázka: Generální oprava věžičky Dukelských 11, 170

00

Objednatel: Hygienická stanice hl.m.Prahy IČ:

DlČ:

Zhotovitel: Pěkný s,r.o. IČ 26519742

Plzeňská 2670/1413 DlČ: CZ 23919742

150 DH Praha id

Vypracoval:

Rozpis cen Celkem

Základ pro sníženou DPH 15 V.. 0,00 CZK

r [1515233 “Jmuñi'f
iv?

Cena celkem bez DPH !E 168 303,23 CZK

V
PÍHZE 23.09.2020

Pěkný SLO.

stavební firmě. Hmm 146

:269

DlČ: CZ23919142

Za Za objednatele

RTS Stavitel ě) ałs.
stránka u 2

Zpracováno progra mem *. RTS,



Rekapitulace dílů

Typ dílu ZÝÍÍÍÍIT

94 Lešení stavební HSVVýtahy

99 Staveništnl přesun hmot HSV

711 Izolace proti vcdá PSV

762 Konstrukce tesaíske PSV

763 Dřevostavby PSV

764 Konstru kce klempířské PSV

PSV783 Nátěry

Cena celkem? 156 561,14

Pěkný 8.120.

Stavební ñrma.

00 Praha L:

150 IČ: 20919742

DIČ: 0226919742

sr ranka n z

Zpracovznn programnm
RTS Stavitel s. En: R75.
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