
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo DIL/OVUR/OO10/2013

uzavřený podle § 536 a nás|. Obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb. v platném znění mezi

smluvními stranami:

 

|.

Smluvní strany

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IC: 00063894

DIČ: CZOOO63894 re istrované dle 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní ' "

číslo účtu:

zastoupené: Ing. Janem Jarolímem —starostou MČ Praha 9

(dále jen "objednatel“)

 

  

a

ai5 s. r. o.

se sídlem: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

IČ: 25854372

DIČ: C225854372

zápis v obchodním rejstříku: pod spisovou značkou C204486

vedená u Městského soudu v Praze

bankovní s o'ení:

č. účtu:

zastoupeny a J

(dále jen "zhotovitel")

  

 

   

   
. gA. Přemyslem Kokešem

ll.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy — dodatku č.2 je dílo „Parkovací dům na Proseku při ul.

Vysočanská, Praha 9“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:



IV.

Cena díla

Cena díla se mění z důvodů vzniku víceprací jako jsou změny konstrukčního systému a jeho

optimalizace, změnou nakládání s dešt'ovými vodami, úpravou projektu zhlediska oslněni

okolních budov a opakovanými jednáními se společnostmi Billa CZ a Pražskou teplárenskou,

následovně:

Cena víceprací bez DPH 280 000,00 Kč

DPH 21 % 58 800,00 Kč

vč. DPH 338 800,00 Kč

Celková cena dila včetně víceprací:

Cena díla vč. DPH 2 513170,00 Kč

Ostatní ujednání obsažená vSOD nejsou ujednáními obsaženými vtomto dodatku nijak

dotčena.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech splatností originálu, přičemž každý

z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvni strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a

na důkaz jejich svobodně, pravé a vážně vůle připojuji své podpisy.

V Praze dne : V Praze dne :

.... 'dbj'e'ahét'él' ' ' ' “' ' ' ' " Zhotovitel


