
_ DODATEK &. 1
_ ' ke smlouvě o dílo č. 1023IOIRM12018 ze dne 24.09.2018
& i'm.

% „513 3 &. 1023JOIRW2018

3, & Q".
Ě. ii" (smlouva o dílo schválena RM dne 17092018, usn. č. 936/2018

E G tento dodatek schválen RM dne 20.12.2018, usn. č. 1255/2131 8)

w $
$%; podře 5 2586 a násl. zákona číslo 8912012 Sb.. občanský zákoník, \: platném znění (dále jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla & objednatel se zavazuje kzaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Ing. Jindřichem Vařekou. starostou

IČO: 00243132
DIČ: 0200243132

(dále jen ..objednatel“)

a

1 .2. Zhotovitel: Staler spol. s r.o.
sídlo: Dubno 62, 261 01 Příbram
zastoupený: Martinem Roušalem, jednatelem

IČO: 01498240

DIČ: CZO1498240

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 207461
(dále jen „zhotovitel“) \

PREAMBULE
Objednatel & zhotovitel uzavřeli dne 24.09.2018 smlouvu o dílo !( provedení stavebních prací na akci
„Chodník Hiinovky — ul. Rovná. Příbram". V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost

provedení změn. Ve smyslu zákona č. 1302016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vplatném znění, se

nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy o dílo. Na základě uvedených změn oproti projektové

dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o díIo.

||. ZMĚNY

Článek ||. Předmět díla odst. 2.1. se měnítakto:
2.1. Stavební práce na akci „Chodník Hlincvky — ul. Rovná, Příbram“, vše v podobě a kvalitě bilže

specifikovaných \: projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smrouvy

s modifikacemi. které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list 0. 1

Článek w. CENA ZA DíLo odst. 4.2. se mění takto:
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách (5. 52611990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. dohodly,

že cena za zhotovení díla činí;

cena celkem 51918500 Kč bez DPH

1 [ S 11“ á 11 k a



/K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu 715 „013
bude vykázána a odvedena \: souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění ., zub
nevystupuje jako oáoba povinná k dani. '(?

m: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, : nichž každý má platnost originálu & každá ze smluvních
stran obdrží po dvou výtíscích dodatku.

Smluvní strany pmhlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by jeho uzavření vyfučovaly, neuvediy se vzájemně v tmy! a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědoméjimř udaných nepravdivých údajů.

Dodatek c. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami & účinností uveřejněním v regisiru smluv..

Nedrlnou součástí uzavřeného Dodatku c. 1 smiouvy :: dílo je příloha:

Zadávací list č. 1 s přířohami

V Příbrami dne: 1 B 411- 21119

za a ' ' .za zhotovitele:

město Příbram Stalar ĚI'IFŠJĚĚMÚ-
Ing. Jindřich Vařeka, starosta Martin Roušal, jednatel
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„cca: cuoomm HLINOVKY- UL. ROVNÁ, PR BRAM

' zadávací list č. 1 SOD č. 1023/01RM/2018

zhotovitel: Staler spol. s r. o., Dubno 62, 261 01 Příbram

Zadávací IiSt vystavil: Ing. Vladimír Pobíš, Ing. Pavel Bureš

Datum: 07.12.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují \: souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Ocelové zábradlí, dupIícitní položky, betonové obruby
Popis a zdůvodnění změny:

Po vytyčení inženýrských sítí ve správě ČEZ Distribuce, a.s. (VN), bylo zjištěno, že se navržené zábradlí (u výstupu z
dětského hřiště) nacházív ochranném pásmu VN (přibližně 20 cm vedle osy kabelu). 2 tohoto důvodu není možňé
zábradlí zabetonovat & bylo dohodnuto. že se táta zábradlí realizovat nebude. Bylo zjištěno, že v rozpočtu stavby jsou 3
položky uvedeny duplicitně. Jedná se o provedení hutních zkoušek, přítomnost geotechnika na stavbě & vytýčení
inženýrských sítí. Fakturovány budou pouze jedny položky. Dále bylo zjištěno, že rozpočet obsahuje osazení obrubníku
1501200110001 \: délce 41 m, ve skutečnosti bylo osazeno &? m.

Počet připojených příloh: 1 Počet výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 36 600,00 Kč + 13 520,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

- 23 080,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak,jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitelll | ||-

Ing. vlila ltul! mg: . - a n ousa
Datum: 07.12.2018 Datum: 07.12.2018

Ing. Pavel Bureš g. ladimfr Pobiš
zástupce ve věcech odborných pověř n ří ením stavebních prací

Datum: 07.12.2018 Datum: 07.12.2018
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