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Dodatek č. I. ke smlouvě
č.2014l0066

Čt. t. Smluvní strany

1.

Městská část Praha 1,7

Žahnskéh o 29ltl2b, t63 02 Praha O - Ř.py
zastoupená Bc. Jitkou Synkovou, starostkou
kontaktní telefon-obecně: 234 683 1 1 1 nebo 234 300 005

IČz 00231223
DIČ: CZ 00231223

(dále j en,,objednatel")

2. ARENT VT, s.r.o., se sídlem: Sokolská l474l23, Praha 2l20 00
IČ : 24232441, DIČ : C Z24232441
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v odd,C, vložka 199809
jednající: Tomáš Leššo, tel.:
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:     

(dále jen,,zhotovitel")

Uzavírají tento dodatek č. I. ke smlouvě o dílo, ě.20141 0066 evidenční objednatele

CL.2.
účet dodatku

2,I.Ye smyslu ustanovení článku XIV, odst. XIV.I. výše uvedené smlouvy se smluvní
strany dohodly na následuj ícich změnách smlouvy.



I 2.2.Timto dodatkem se doplňují článek III. ( předmět plnění smlouvy) a článek
VI. ( cena díla) výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

čl m.
Předmět plnění

ilI.1. Předmět plnění se doplňuje o provedeni víceprací nezbYných k řádnému dokončení
díla:

- Demontaž původních dělících příček kabin WC v sociálkách včetně likvidace
- Demontaž původních stoupačekkanalizace v sociálkách včetně likvidace
- Nové dělící příčky - zdivo YTONG včetně zárlbni pro dveře
- Nové desky k umyvadlům
- Nové parapety k oknům
- Nové dveře a kování
- Opravy omítek vnitřních stropů a stěn - větší rozsah
- Malby vnitřní stropů a stěn - větší rozsah

čt. v
Cena díla

V.1. Cena za provedení víceprací byla mezi účastníky tohoto dodatku stanovena takto:

CenazáklaďníbezDPH činí: 83 032,- Kč

DPH 21 %o činí: I7 436,72Kč

Cena celkem vč. DPH činí: 100 468,72 Kč

Celková aenazadílo, včetně provedených víceprací včetně DPH činí 630 233,72Kč.

čt. s.
závérečná ustanovení

3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zústávají tímto dodatkem
nezměněné.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven vpěti stejnopisech o stejné platnosti, zrttchž objednatel
obdrži tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.



3,3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran,

3.4 Tento dodatek nabýváúčinnosti doručením tří podepsaných stejnopisŮ tohoto dodatku

zpět objednateli, přičemž zhotovitel si nechá pro svoji potřebu dva podepsané

stejnopisy.

V Praze , dne

Za objednatele:

2ffl ťt-05- V Praze, dne ) t, i- ..',,_ , 'u,

Za zhotovitele:

DoLoŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. ě. 131/2000 Sb. v platném znění,
žebyty splněny podmínky pro platnost právního úkonu
ouladu s usneseftím RMČ 00024 0l20I4 ze dne 21. 5, 2C




