DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

|. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Městská část Praha — Lipence
Adresa: K Obci 47, 155 31 Praha 5
zastoupená: starostkou Lenkou Kadlecovou
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
sídlo: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5
tel.:

+420 226 216 603

e-mail: praha@sieberttalas.com
zastoupený: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1038752018/2700

IČO: 06943187
DIČ: CZ06943187
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

provedení stavebních prací ze dne 19.3.2020 (dále také „Dodatek“).

I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se vzájemně dohodli, že kvůli nutnosti majetkoprávního
projednání, bude plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem pozastaveno do doby
vyřešení majetkoprávních vztahů.
2. Na základě dohody dle odst. 1 článku | tohoto Dodatku se nahrazují následné
články SOD novým zněním.
3. Ostatní ustanovení SOD zůstávají neměnné.

v. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje k následujícím termínům:
a) Obnovení prací na předmětu dila do 7 dnů od majetkoprávního vypořádání
(dále také MPV).
b) Dokončení prací a předání projektové dokumentace objednateli v termínu do
90 dní od předání MPV, nejpozději však do 1.7.2021.
o) V případě, že mezi rozhodným datem 1.7.2021 a předáním MPV nebude lhůta
90 dní, jsou Smluvní strany oprávněny uzavřít další termínový dodatek tak,
aby plnění předmětu smlouvy nebylo ohroženo a žádná ze smluvních stran
nebyla vystavena sankčním ustanovením podle SOD.
d) Smluvní strany se zavazují k maximální kooperaci a součinnosti.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Vzhledem k přerušení prací na předmětu díla do vyřešení MPV byly navrženy
nové platební podmínky.
2. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat dosud provedené práce ve výši 117 000,- Kč
bez DPH s DUZP k 31.12.2020.
3. Zbytek plnění, tj. 118 000,- Kč bez DPH bude Zhotovitel oprávněn vyfakturovat po
úplném odevzdání díla v souladu s článkem č. ||| SOD, pokud se Smluvni strany
nedohodnou jinak.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců
smluvních stran.
2. Změny adoplňky tohoto Dodatku musí mít podobu dalších písemných
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech splatností originálu akaždá
smluvní strana obdrží po 1 (jeden) vyhotovení.

V Praze dne 18.12.2020

Za objednatele: Mgr. Lenka Kadlecová

Za zhotovitele: Ing. Petr Vašina

