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D/439/1/2016/OŠKS 

IÚ/192/2016 – D1 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č.: VZ/4/2016 

uzavřený mezi 

 

OBJEDNATELEM: 
 Městská část Praha 6 
 Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
 IČ: 00063703 
 DIČ: CZ00063703 
 Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 27-2000866399/0800 
 
 Zastoupená: 
 
 SNEO a.s. 
 Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 05 Praha 6 Břevnov 
 Zastoupená:  Tomášem Jílkem předsedou představenstva 
   Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva 
 IČ: 27114112 
 DIČ: CZ27114112 
 Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085 
 

a 
 

ZHOTOVITELEM:  
 ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.  
 Se sídlem Spojovací 2608/38, 130 00 Praha 3,  
 Zastoupena Ladislavem Uldrichem 
    

IČ: 25752464 
 DIČ: CZ25752464 

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67048 
 Identifikátor datové schránky: n8e3pn5 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 51-3655180237/0100  
 
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo ze dne 06. 06. 2016, č. VZ/4/2016 na akci „ZŠ nám. Svobody 2 – modernizace elektroinstalace“ 
dle ustanovení § 34 ve spojení s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění:   
 

I. 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:  
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1) Za stávající znění Části 2. Předmět smlouvy - odst. 2.3., část Předmět plnění díla se doplňuje 
následující text:  
 
Předmětem díla jsou rovněž dodatečné stavební práce spočívající především v provedení 
nového štukování s podkladní penetrací, zřízení nových podlahových konstrukcí, doplnění 
sádrokartonových konstrukcí a dalších souvisejících prací v rozsahu odsouhlaseného 
nabídkového rozpočtu dodatečných stavebních prací. 
  

2) Část 4. Doba realizace díla se v důsledku výše uvedených dodatečných stavebních prací 
prodlužuje o 3 kalendářní dny tj. do 26. 08. 2016 včetně. 

 
3) V Části 5. Cena za zhotovení díla se v odst. 5.1 za první řádek doplňuje text:  

 
Cena za zhotovení díla se navyšuje o cenu za dodatečné stavební práce, uvedené v odst. 1) 
tohoto Dodatku č. 1 o 573.125,60 Kč bez DPH.  
Nabídkový rozpočet dodatečných stavebních prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. 
 

II. 
 

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/4/2016 zůstávají beze změny 
2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/4/2016.  
3) Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel. 
4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 

svými podpisy.  
5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
V Praze dne:  

 
 
  

………………………………………………. ………………………………………………. 

za zhotovitele za objednatele 

 Tomáš Jílek 

 předseda představenstva SNEO, a.s. 

  

  

 ………………………………………………. 

 Ing. Petr Macháček 

 místopředseda představenstva SNEO, a.s. 

 


