Dodatek ke smlouvě o dílo č. 119-19-2020

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 119-19-2020
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění na zhotovení stavby s názvem
„_
. .„ .

.

Urad mcstskc casti Praha — Lipence

„Bezpečná herní EPDM plocha ZŠ Praha-Lipence“

|.SMLUVNi STRANY
1.1. Zhotovitel:

,:

1 1 '08“ 2020

5.1.; _________jfe'; Aya-3;

4soft, s.r.o.

sídlo:

Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41

zastoupen:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli
Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti

IČO:

287 03 324

DIČ:
CZ287 03 324
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail:
info@4soft.cz
bankovni spojeni:

Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald

č. účtu:

_

dále jen jako „zhotovitel“
Objednatel:
sídlo:
zastoupen:
ve věcech smluvních:

Lenka Kadlecová, starostka

ve věcech technických:

'p. Gottleib, tel.

„

Městská část Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence

Lenka Kadlecová, starostka

lCQ:
DIC:

00241431
CZOO241431

Telefon:

_257 921 167

e-mail:

lenka.kadIecova©mclipencecz

objednatel není plátce DPH
dále jen jako „objednatel“
objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020, jehož předmětem je úprava termínu

dokončení realizace dila a změna graﬁckého návrhu díla „Bezpečná herní EPDM plocha ZŠ PrahaLipence“.

ll. Účel dodatku
2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla
specifikovaného ve smlouvě o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020.

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 119-19-2020

|||. Předmět dodatku
3.1 Bod 3.1 v čl. ”I ve smlouvě o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020 se mění a nové zni takto:

(i).

předpokládaný termin dokončení prací na díle:

do 30. 10. 2020 — dle aktuálních

klimatických podmínek. Podmínkou realizace je včasně předání staveniště.
3.2 Příloha č. 1 qrafický návrh ve smlouvě o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020 se mění. Nový grafický návrh
je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.
IV. Závěrečná ustanovení
4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s
platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 119-19-2020 ze dne 15. 7. 2020, která nejsou tímto dodatkem č. 1
dotčena, zůstávají v platnosti.
V Tanvaldu, dne 31.7.2020

Za zhotovitele:
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel
Mgr. Michal Kubín, jednatel

V Praze, dne 31. 7. 2020

Za objednatele:
Lenka Kadlecová, starostka

i\íĚSTSKÁ_ČÁSl PPAl—lA-LlPENCE
Seznam příloh:

Příloha č. 1 grafický návrh 01-11919-VE ze dne 27. 7. 2020
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