Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 1802097 uzavřené dne 18.6.2018

Název stavby: „Přístavba základní školy v Praze - Lipencích"
číslo smlouvy objednatele:
čislo smlouvy zhotovitele: 1802097
Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavřely:

Městská část Praha - Lipence
se sídlem: K Obcí 47, 155 31 Praha - Lipence

10 00241431
DIČ: c200241431
Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Karin Tvrdá. starostka městské části Praha — Lipence
Tel2257921167, email: karintvrda©mclipencecz
Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a převzetí díla:
Ing.Tomáš Kubát
Telefon :
_
, email: |tmstavební©seznamcz
bankovní spojení: “deny u Ceska spořitelna, as.
dále jen jako ,.Objednatel“ na straně jedné

Subterraas.
se sídlem. Koželužská 2246/55, Libeň. 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku. spisová zn. B 1383, vedeném Městským soudem v Praze
zastoupena Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci ze dne 0401.2017

ič: 453 096 12
DIČ: cz453 09612
bankovní spojení: Československá obchodní banka as.
cru.:
Oso
.
ve věcech smluvních: Ing. Petr Kajér. ředitel divize 2
ve věcech technických. včetně realizace a předání díla: Ing. Petr Bican. vedoucí projektu
ve věcech vedení stavebního deníku: Ing. Petr Bican. vedoucí projektu
dále jen jako ,.Zhotovitel" na straně druhé

tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 1802097 (dále jen .,smlouva“) ze dne 18.6.2018. Smluvní strany po
vzájemné dohodě, a v souladu s článkem XIV. bod 14.6 smlouvy, deklarují svoji vuli tímto dodatkem č.4, nově

upravit následující smluvní ujednání.

Článek |.
1.

Tímto dodatkem č. 4 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:
Odpovědná osoby objednatele se mění takto:
Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:
Ivana Žáková, místostarostka městské části Praha — Lipence
Te|1257921167, email: Ivanazakova©mclípence„cz

Za druhé:

Článek ||. PŘEDMĚT SMLOUVY o DÍLO
odst.2.1. se doplňuje o nový závazek zhotovitele pro objednatele spočívající v
Provedení více praci dle odsouhlasených změnových listů č.20; č.21; č.26; č.27; č.28; č.29;
č.30; č.31; č.32; č.33; č.34; č.35. Změnové listy tvoří Přílohu č.1 tohoto dodatku.
Za třetí:

Článek v. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Sjednana cena dila dle smlouvy (odst. 51.2) na zaklade rozšíření předmětu díla, blíže specifikovaného
v příloze tohoto dodatku č. 4, se zvyšuje o cenu provedení více prací dle podepsaných změnových listu
v celkové Ča'stce 1.523.043,- Kč bez DPH (slovy:Jedenmilionpětsetdvacettřitisícčtyřicettři korun českých bez
daně z přidané hodnoty)
Rozpis ceny .
Cena dle zakladnísm/ouvy (bez DPH).... .
.................. .
.
38.750.000,-Kc‘
Cena za plnenídle dodatku č.7„ ,. . . „„ . .
. .................... „
..349.476.-K6
Cena za p/néníd/e dodatku č.2.
.....
......
. ................................... 562796,- Kč
Cena zap/nenídle dodatku c,3„ .. . „„„„
,
.
...
...
. „2.904.328.-Kc'
Cena za plnění dle dodatku č.4 .................................... . .............
. . . 1.523. 043- Kč
Cena celkem bez DPH44089043,Kc

Specifikace a popis prací a činností v ramci rozšíření předmětu díla jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto
dodatku Č. 4.

2.

Ostatni články předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 4 nedotčené, zUstavají beze změny.

Článek ||.
1. Tento dodatek č. 4 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a je vyhotoven ve dvou
stejnopisech, znichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis ma právní sílu
originálu.

2. Přílohy: Specifikace a popis praci a činností v ramci Dodatku 6. 4 - Změnové listy č.20; č.21;č.26; č.27;
č.28; č.29; 6.30; 6.31; 6.32; 6.33; 6.34; 6.35

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vule, plně mu
rozumí a na dukaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

Místo: Praha

Místo Praha

Ivana Žákova, místostarostka
Městská část Praha — Lipence

Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2
S u b t e r r a a.s.

Příloha č.1 dodatku č.4 SOD číslo 1802097

SEZNAM ZL
číslo ZL
ZL 20

popis
Přípojka elektro — bourání betonů

ZL 21

Slab. Změna racku

ZL 26

ZTI

ZL 27

Hasící přístroje

ZL 28

ÚT - doplnění servopohonů k MaR

ZL 29

vyrovnání stěny a podlah u zadního a předního vstupu

ZL 30

SDK podhledy + kastlíky

ZL 31

Venkovní úpravy

ZL 32

Měření hluku pro kolaudaci

ZL 33

ÚT a ZTI

ZL 34

Požární posuvné dveře

ZL 35

Předláždění chodby stávající školy
Celkem

cena

62 273,00
38
66
22
77
222
78

592,00
334,00
580,00
088,00
235,00
591,00

492
120
64
186
91

721,00
000,00
883,00
284,00
462,00

1 523 043,00

