Městská část Praha -Ďáblice
Rada městské části
98. jednání
13.6.2022

USNESENÍ č. 1011/22/RMČ
k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
Rada po projednání
I. bere na vědomí
preference MHMP, odboru dopravy, na instalaci 1 měřiče rychlosti se solárním panelem.
II. schvaluje
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. GDS/ZE 210015/S 022, se společností GEMOS
DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., se sídlem: Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČO:
24132098, jehož předmětem je doplnění 1 měřiče rychlosti o solární panel a navýšení
původní finanční částky o 48.450, - Kč bez DPH.
III. pověřuje
starostu uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. GDS/ZE 210015/S 022, dle odst. II,
který je přílohou tohoto usnesení.
IV. pověřuje
FIO zařazením finanční částky do nejbližšího rozpočtového opatření.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Dodatek č. 1
K Smlouvě o dílo č. GDS/ZE 210015/S 022
Název: GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
se sídlem:
Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČO:
24132098
DIČ:
CZ24132098
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.; č.ú.: 3958234319/0800
zastoupena:
Mgr. M.S., předsedou představenstva
Tel.:
+420 724 156 553
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 17291
(dále jen „zhotovitel“)
a
Městská část Praha-Ďáblice
se sídlem:
Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8
IČO:
00231266
zastoupena:
Ing. Miloš Růžička, starosta
Tel.:
602 696 391
E-mail:
starosta@dablice.cz
(dále jen „objednatel“)
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
Tento dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. GDS/ZE 210015/S 022 ze dne 15.11.2021
I.
Dne 15.11.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provést
řádně a včas dílo spočívající v zajištění dodání a montáže 2 ks ukazatelů okamžité rychlosti motorových
vozidel GEM CDU 2605 ZEUS, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy o dílo.
II.
Dle čl. VII. odstavec 3. se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:
a) Čl. II. odst. 1 Smlouvy o dílo se zcela ruší a nově zní takto:
1.

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku:
Kč 332 590,00
= částka bez DPH
Kč
69 843,90
= DPH
Kč 402 433,90
= celková částka
Cena je dále rozdělena takto:
1.1
268 000 Kč bez DPH za ukazatele rychlosti motorových vozidel GEM CDU 2605 Zeus
1.2
64 590 Kč bez DPH za instalaci, solární panel, jedno vyosení a dopravu zařízení.
Objednatel dne 13.12.2021 uhradil zhotoviteli zálohovou fakturou částku 268 000,- Kč bez DPH.
b) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – „Nabídka“ se zcela ruší a plně ji nahrazuje nová příloha č. 2
Smlouvy o dílo – „Nabídka“, která je nedílnou součást tohoto dodatku.

III.
1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s tím, že každý z účastníků obdrží po
jednom vyhotovení.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, poctivě, svobodně a v dobré víře.
Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
a. Příloha č. 2 – Nabídka

V Praze dne:

…………………………………
Mgr. M.S.
předseda představenstva

V Praze dne:

…………………………………
Ing. Miloš Růžička
starosta

