
I Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/0792/OPS.DVZ
(č. 77/3224/2016) ze dne 29.11.2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
zastoupena: Ing. Bc. Jiřím Eliášem, vedoucfrn odboru správy majetku
datová schránka: g5ybpd2
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

a

2. MACON a.s,
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Hornokrčská 590/14, Praha 4, PSČ 140 00
25062425
CZ25062425

bankovní spojení: česká spořitelna a.s.
č. účtu: 288618319/0800
zastoupena: Pavlem Falářem, jednatelem
datová schránka: uiee2r6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4132
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")

tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/0792/OPS.DVZ
(č. 77/3224/2016) ze dne 29. 11. 2016

Článek I.

1.1. Dne 29. 11. 2016 byla se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Aplikace antigraffiti ochrany na objektech MČ Praha 8" uzavřena Smlouva o
dílo (dále jen „Smlouva"), přičemž předmětem díla jsou stavební práce spojené s aplikací
ochranných antigraffiti nátěrů na specifikovaných objektech nacházejících se na území městské
části Praha 8.

1.2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních
prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto
dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací
podle Smlouvy.

Článek li.

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a
s tím související změna ceny díla a některé související otázky.



2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o vícepráce podrobně specifikované

v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla
v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Celková cena díla

zahrnující vícepráce specifikované tímto dodatkem se navyšuje o 71.968,- Kč bez DPH.
2.4. Cena za vícepráce bude uhrazena v souladu s článkem V. Smlouvy.

Článek Ill.

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění, když se článek Ill. odst. 3.1. Smlouvy mění a
nyní nově zní následovně:

3.1. Předmět díla bude zhotovitelem dokončen nejpozději do 22.5.2017, vyjma části předmětu
díla týkající se položky rozsahu díla na adrese Taussigova 1172/1, Praha 8. Tato část díla
bude zhotovitelem dokončena nejpozději do 30 dnů od vyzvání objednatelem k zahájení
stavebních prací.

Článek IV.

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4.2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel

jedno vyhotovení.
4.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho

obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Rozsah víceprací
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 26.04.2017, č. Usn RMC 0241/2017
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Příloha č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouvě

Rozsah víceprací

zednické příprava barevný
primer

antigraffiti
adresa č.p. č.o. opravy povrchu nátěr

(m2)
nátěr

(m2) (m2) (m2) (m2)

V Holešovičkách 593 la 98 o o o o
Křižíkova 178 31 6 o 40 o o


