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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 98/19/PEN 
uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisu) 

Mezi smluvními stranami 

1. Objednatel: 
Zoologická zahrada hlavního města Prahy 
IČ:00064459,DIČ:CZ00064459 
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem-:- ředitelem 
bankovní spojení: PPF Banka č. ú. 
( dále jen objednatel) 

2. Zhotovitel: 
P & M bau, s.r.o. 
IČ:279629252,DIČ: CZ27629252 
se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00 
zaps~ejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042 
zast: ......... jednatellcou 
tel., fax.:- - e-mail: 
bankovní spojení: KB, as. č.ú. 

( dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento 

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 98/19/PEN z 6.3.2019 jehož předmětem je změna rozsahu prací dle 
aktuálního výkazu výměr na díle: ,,Expozice žab". 

I. Účel dodatku č. 1 k SOD 

1.1. Účelem tohoto dodatku č. l ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami 
při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem. 

IT. Předmět dodatku 

II. I Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a změna termínu dokončení díla. Změnový listy č. 
lje nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha. 

m. Skutečnosti ovlivňující termín provádění díla a jeho cenu 

III. I. Změna skladby stropní konstrukce. Po vybourání stávající expozice kajmanky dravé byla zjištěna jiná 
skladba stropu, než byla předpokládána v projektu. Byl zpracován statický posudek se závěrem, že je nutné 
vybourat betonovou část stropu, ponechat a doplnit stávající ocelové profily. V návaznosti na ocelovou 
konstrukci stropu je také nutné vytvořit ocelový rám, který bude podpírat zasklení. 

III.2. Pochozf lávka bude na žádost chovatelů doplněna o nástupní plochu a zábradlí. 

III.3. Bude osazeno nouzové osvětlení. 

IV. Doba plnění 
IV.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. N, odst. 1. smlouvy „do 60 kalendářních 
dnů", tj. do 7.5.2019, se mění na nově sjednaný „do 24.5.2019". 
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V. Cena díla 
V. l. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i 
veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené. 
V.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši: 

73.526,29 Kč bez DPH 
(slovy: sedmdesát tři tisíc pět set dvacet šest korun českých a dvacet devět haléřů) 

15.440,52 Kč DPH 21 % 
88.966,81 Kč včetně DPH 

Celková cena díla podle záldadní smlouvy o dílo č. 98/19/PEN z 6.3.2019 a tohoto dodatku č.l činí: 
2.573.253,50 Kč bez DPH 

(slovy: dva miliony pět set sedmdesát tři tisíc dvě stě padesát tři korun českých a padesát haléřů) 
540.383,24 Kč DPH 21 % 

3.113.636,74 Kč včetně DPH. 

VI. Závěrečná ustanovení 

VI.l. Dodatek č.l ke smlouvě o dílo č. 98/19/PEN z 6.3.2019 obsahuje 2 strany základního textu a 
vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení. 

VI.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.1 ke smlouvě o dílo č. 98/19/PEN z 6.3.2019, která nejsou tímto 
dodatkem č.1 dotčena zůstávají v platnosti. 

V Praze dne O 6 -05- 2019 V Praze dne 
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Změnový list číslo: 01 

ZOOPf.V\1-V\ 

I Název akce: ,,Expozice žab" 
Smlouva č.: 98/19/PEN z 6. 3. 2019 

Zhotovitel: P&M bau, s.r.o., Dušní 906/8, 110 00 Praha 1 

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 

1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení: 

a) Po vybourání stávající expozice kajmanky dravé byla zjištěna jiná skladba stropu, než 
byla předpokládána v projektu. Byl zpracován statický posudek se závěrem, že je nutné 
vybourat betonovou část stropu, ponechat a doplnit stávající ocelové profily. V návaznosti 
na ocelovou konstrukci stropu je také nutné vytvořit ocelový rám, který bude podpírat za
sklení. 

b) Pochozí lávka bude na žádost chovatelů doplněna o nástupní plochu a zábradlí. 

c) Bude osazeno nouzové osvětlení. 

2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změn popsáno: 

2.1 kontrolní den: (běžný) KD č. 2 ze dne: 19.3.2019, číslo bodu: F 2.1 a F 2.2 

2.2 kontrolní den: (běžný) KD č. 6 ze dne: 18.4.2019, číslo bodu: F 6.1 a F 6.2 

2.3 položkový rozpočet (příloha č. 1) 

3 R k ·t I . e ap1 u ace na a u: 'Id ď 

Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny 
v rámci řešení změny 

ano ne 

ÚSPORA 0,00 Kč ---

NAVÝŠENÍ 73 .526,29 Kč ---

4. Změna realizovaných prací, má vliv na konečný termín dokončení akce. Předání díla bude do 
24.5.2019. 

5. Souhlas se změnou stavb 

zástupce zhotovitele 

zástupce objednatele 

zástupce projektanta 

6. Změnový list č. 01 ze dne: 3.5.2019 

funkce 
na základě plné moci 
· ednatele s olečnosti 
vedoucí stavebního 
oddělení 

technický dozor staveb
níka 

projektant 

-- • I I 
I I 
I I 
I I 

Změnový list nabývá účinnosti scbválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na re
alizaci stavby. 
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,<RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Expozice žab~ dodatečné stavební práce 

KSO: 
Mísla: 

Zada vale!: 

Pmjeklant: 

Zpracovatel: 

Pcmdmka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
sníiem\ 

i cena s DPH 
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CC.CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIC: 

IC: 

Dič: 

lč: 

DIC: 

IČ: 

Dič: 

2.iikJad daně Sazba daně 

7J 526,29 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

3.5.2019 

73 526,29 

Vý5e daně 

15 440,52 

0,00 

88 966,81 



I 

jJPIS PRACÍ 
,avba: 

Expozice žab - dodatečné stavební práce 

Mlsto: 

Zildava1el: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

o 4 

'I K 1411322525 

I , I K j411354209 

J I K 1411361921 

4 i K 1413941123 

5 [ M l1JOI0718 

' I M i 13010978 

o 9 
K jooJ051113 

K is7J042251 

D 997 
9 K js9701J213 

1D K 1997013501 

11 K !997013509 

12 K 1997013831 

o PSV 

o 741 
1J K 741370034 

Práce a dodávky HSV 

Vodorovně konstrukce 
js1ropy tr.imové nebo kazetové ze 2.B tř. C 20125 

Bednění s1rcpír nracené z hraněných trnpé_znv)řch vln v 40 mm plech lesklý 11 1,• mm 

~1ui. stropů beloniif,kou ocelí 10 505 

Osaz.ov.iní ocelových vdlc.ovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 

ocel profilavá /PN 160jakosl 11 375 

ocel profilová HE-B 180 j11lrost 11 375 

Oslatnl konstrukce a ráce, bouráni 
Bour.iní ŽB stropů deskových ti pfes 110 mm 

Vysekáni kapes ve zdivu z betonu pi do 0,10 m2 hl do JOO mm 

Pfesun sutě 
IVniln:lstavenlštnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručnii 

I Odvoz s u U a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskhidku do I km se slofen!m 

jPřípla!ek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD I km přes 1 km 

i Poplatek za u!oženl na skllidce (skllidkovn!!) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 

Práce a dodávky PSV 

Elektroinstalace - silno roud 
Monhii svítidlo iárovkové bytové mistiinně přisazen li 2 zdroje nouzovli 

I " M jJ4838101i sv/lid/a doe'asmi nauwvé osvěllenf, /Plili 1x58W, 1h 

D 767 
j 1s [ K ]767995115 Montdi atyplckýcil Zlimečnlckych konstrukci hmotnosti do 100 kg 

Konstrukce zámečnické 

" M j55J47026 ro!/ podlahoyY /ísovaný lilrové zinlrovaný velikost 40/2mm 1000x100Dmm 

17 K 1767995116 Montáž atypických Zlimečnlckých konstrukci hmotnosti do 250 kg 

18 M 113010442 lúhe/nlk oce/oyY rovnostrannÝ}alrost 11 J75100}(1D0}(10mm 

19 M ltJ0105J2 úhelnlk oce/cyY nerovnaslranný jalrost 11 J75150,c100,c10mm 

o 776 Podlah ovlakové 
r,c,cr"K7'77:='61"4c1c12c4-----,l"v,ro=,•,•,,~r-podklndu povlakových podlah silirkou pevnosti JO MPa li 10 mm 

Stmn112z2 

I 
I 
! 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

MJ 

ml I 
m2 I 
' I 
' I 
t I 

t I 

mJ 

' I 
' I 

' I 

' I 

k,s 

'"' 

kg I 
'"' I 
kg I 
t I 
t I 

m2 

Datum: J. 5. 2019 

Prcjektanl: 
Zpracovatel: 

Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

o,s10J 
B,4aoi 
0,0461 

O,JJBI 

0.112! 

0, 164 I 

2,5soi 

8,000 

6,416j 

6,4161 

64,1601 

6.416! 

2,oooi 

2,000 

70,0001 

1,000 

157,240 

0,1156 

0,101 

6,500 

J oeo,ooj 
598,00 

42 000,00 

112110,00 

28200,001 

25 900,00 

2 1100,ool 

567,00 

1 514,osi 

256,311 

11,141 

1232,901 

204,00 

I 830,00 

32,601 

1170,001 

29,401 

2,1100,ooj 

26!lOO,OOÍ 

652,ool 

73 526,29 

51 774,93 

2011502 
t 575,90[ 

5 071,041 

1932,0• 1 

2 782,0Bj 

4 506,4• 1 

4 247,601 

11 676,00 
7140,00 

4 536,00 

1996391 
9 714,40 

1644,48 

714,74 

7 910,29/ 

21 751,36 

4 066,00 
408,001 

J 660,00 

12141 36 
2282,00' 

1170,00 

4 622,86 

1349,60, 

2 716,90 

5 542,00 
S 542,00 




