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Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo ze dne 07.11.2018

Objednatel:

Obec:

Sídlo:

zastoupena:

IČO:

Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
Milanem Váchou, starostou obce
00241580 DIČ: CZ00241580

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta obce.

Ve věcech prováděni díla je oprávněna jménem objednatele jednat Renáta Sedláková.

Zhotovitel:

Obchodní finna;

Sídlo:

Zastoupený:
IČO:

ACP AuComp CZ, s. r. o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha?
Jitím Pfeiferem, jednatelem společnosti
04309634 DIČ: CZ04309634

Ve věcech sniluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Jiří Pfeifer

Ve věcech provádém dfla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Vlastimil Šedý
Michal Zatloukal

Preainbule

Smluvní strany uzavřely dne 7. 11.2018 Smlouvni o dflo, jejímž pfedinětem je provedení dfla - Rozšíření
veřejného osvětíení v úl. U Potoka, Úzká, Psáry (dále také jen "Smlouva").

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, na základě objednatelem požadované změny, že Smlouva se v článku II.
Předmět a účel smlouvy, odst. 5 mění takto:

Lampy do úl. Úzká je nutné objednat již z výroby s následujícím nastavením: Lampy dle projektu č. 6, 9,
10, 11 budou svítit pouze na 50% výkonu, lampy dle projektu 7 a 8 iimistěné nejblíže k nemovitostem,
bude budou svítit pouze na 25%.

Smluvní strany se dohodly, na základě objednatelem požadované změny, že Smlouva se v článku III. Cena
dfla, odst. l mění takto:

Cena dfla se upravuje o méněptáce a vícepráce, specifikované ve změnovém listu, který je jako Pnloha č. l

nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla tak činí 383 118,12 Ke bez DPH + 21% tj.
80 454,81, cena celkem 463 572,93.

Smluvní strany se dohodly, na základě objednatelem požadované změny, dodávky materiálů a
vytyčovacích prací, že Smlouva se v článku VI. Doba a fflisto plnění, odst. l mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zahájit dflo tak, aby bylo dokončeno do 15.01.2019 a výstavba trrala nejdéle 9
týdnů.
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II. Závěrečná ustanoveni

l. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.

2. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na zátíadě svobodné vážné vůle,
nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podinínek ani pod nádakem.

3. Tento dodatek nabývá platnosd a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnýttiÍ zástupci obou smluvních
stran.

4. Ostatní ustanovení Smlouva7, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna.

Přfloha č. l: změnový list č. l k Dodatku Smlouvy o dflo ze dne 7. 11.2018.

V Psárech dne .. .-<.<-. ̂ 2; 2018

Milan Vácha

starosta obce Psáry

Sc;')V3;eno usnesením............... dS,c
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VPrazedne26. 11.2018

AQP Au Camp CZ, s. r. o.
Argentinská 286/38

170 00 Praha 7
\t: 04309634 DIČ: CZ04309634

/. acpcz.cz acp@acpcz.cz

Jiíí Pfei^r
jednate)fACP AuCojfap CZ, s.r.o.
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