DODATEK č.1 
ke smlouvě o dílo 


č. 2007/OESM-OMD/0112 (objednatele)                                             č. 18/07 (zhotovitele)

na zhotovení projektové dokumentace pro

„Stavební úpravy objektu Šimanovská č. p. 47, Praha 9“


Objednatel:	Městská část Praha 14 
	Bratří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21
	zastoupená Ing. Miroslavem Froňkem, starostou
IČ:	00231312
DIČ:	CZ0023131
bankovní spojení:	PPF banka a.s.
číslo účtu:	27-9800050998/6000

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Ing. Martina Mezenská

Zhotovitel:	R-Projekt 07 v.o.s.
	Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
	
IČ: 	27647111
DIČ:	CZ27647111
bankovní spojení:	ČSOB a. s., Praha 10			
číslo účtu:	212983416/0300

Osoba oprávněná jednat, podepisovat a zastupovat ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Jiří Padevět	

čl.1.
Obě smluvní strany se dohodly, že z důvodu realizace plánovaných stavebních úprav objektu Šimanovská č. p. 47 je nezbytně nutného vyřešení odvodu dešťových vod ze střechy objektu a přilehlých ploch odstavného parkoviště. Tyto skutečnosti nebyly známy před uzavřením smlouvy o dílo č. 2007/OESM-OMD/0112 (objednatele) a č. 18/07 (zhotovitele) ze dne 30. 11. 2007.
čl.2.
Předmět plnění:  
	zpracování dokumentace pro územní řízení 

	(45 000 Kč bez DPH)
	projednání dokumentace pro územní řízení s dotčenými státními úřady a organizacemi, podání žádosti a získání územního rozhodnutí 

	(50 000 Kč bez DPH)
	zpracování dokumentace pro vodoprávní řízení 

	(30 000 Kč bez DPH)
	projednání dokumentace pro vodoprávní řízení s dotčenými státními úřady a organizacemi, podání žádosti a získání vodoprávního rozhodnutí 

	(20 000 Kč bez DPH)
	vypracování dokumentace pro výběr dodavatele na realizaci stavby 

	(50 000 Kč bez DPH)
Celkové náklady : 195 000 Kč bez DPH + 19% DPH = 232 050 Kč
Cena bude fakturována po dokončení jednotlivých etap nabídky.

čl.3.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2007/OESM-OMD/0112 (objednatele) a č. 18/07 (zhotovitele) ze dne 30. 11. 2007. Ostatní ustanovení této smlouvy v platném znění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti. 
čl.4.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

čl.5.
Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že byl  uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
čl.6.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada městské části Praha 14 svým usnesením č. xxx/RMČ/2008 ze dne 19. 02. 2008.






V Praze dne:   ……………….            



            Za objednatele:	                     Za zhotovitele:



.................................……..….. 	..................................................
   Ing. Miroslav  F r o n ě k  				Ing. Jiří  P a d e v ě t
     starosta MČ Praha 14                                                 



