
Dodatek č. 5 Smlouvy 0 dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM 2017/0020

Císlo smlouvy zhotovitele: AV.16072.1.110

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 29l/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto dodatku:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha I 7

kontaktni telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: (200231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby a.s. — Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník

GEOSAN GROUP as

IČO: 28169522

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zastoupený: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, na základě plné moci

Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem na základě plné moci

zapsaný: v obchodním re'stříku vedeném Městsk 'm soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

číslo účtu:_

Společník

PKS stavby a. s.

IČO: 46980059

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsaný: v obchodním rej stříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

zastoupený: na základě přiložené plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP as.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě 0 dilo
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Čl. 1 Účel dodatku

l.l Ve smyslu ustanovení článku XXVI. odst. 26.2 výše uvedené smlouvy se smluvní

strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

l.2 Tímto Dodatkem č. 5 se doplňují a mění články

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

VII. Doba provedení díla

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

výše uvedené smlouvy, a to, jak níže uvedeno.

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací se započtením méně prací nezbytných

kpokračování v provádění díla v rozsahu tohoto dodatku. Rozsah je dán změnovymi listy

v příloze č. l Dodatku č. 5.

VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla

71 První odstavec tohoto bodu se mění takto:

Termín dokončení rozsahu díla zakotveném ve smlouvě o dílo včetně dodatků č. l až 5,

pouze však v rozsahu, který vychází z projektové dokumentace, revize 3 a 4,

se prodlužuje na 29 měsíců a šest dnů od zahájení provádění díla. Přílohou č. 2

tohoto dodatku je současně harmonogram specifikující další důležité termíny v průběhu

realizace díla. Ostatní odstavce tohoto bodu se nemění.

7.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit níže uvedené činnosti při vyhotovení díla v termínech

níže uvedených:

d) kompletní opláštění včetně zastřešení SO Ol nejpozději do 849 dnů od zahájení

prací (zahájení provádění díla)

e) kompletní opláštění včetně zastřešení SO 02 nejpozději do 849 dnů od zahájení

prací (zahájení provádění díla).

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

Cena Dodatku č. 5 za provedeni víceprací a měněprací byla stanovena mezi

účastníky takto:

Cena bez DPH 12 390 237,72 Kč

DPH 21 % 2 601 949,92 Kč

Celkem s DPH 14 992 187,64 Kč

Stránka 2 z 4



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 5:

Cena bez DPH 364 034 799,66 K6

DPH 21 % 76 447 307,93 K6

Cena s DPH 440 482 107,59 K6

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

Smluvní strany taktéž považují za nesporné, že k dokončení díla V rozsahu předané

á revidované projektové dokumentace V revizi 3 a 4 je nutné učinit shodu ohledně

ocenění dalších prací, které projektová dokumentace obsahuje či z ní vyplývají,

ve formě zakotvené smlouvou o dílo. V souladu s uzavřeným dodatkem č. 4 ke smlouvě

o dílo, ve kterém se zhotovitel zavázal k dopracování projektové dokumentace V části

Slaboproud a silnoproud, je nutné dosáhnout oboustranné dohody minimálně

V uvedených oblastech Slaboproud a silnoproud (kromě prácí uvedených ve změnových

listech č. l9c, l9d, 36, 37c, 37e, 50, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 77

tohoto dodatku).

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly,

že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují

svým podpisem.

Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven V pěti stejnopisech o stejné platnosti,

z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotoveni.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních

stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr — změnové listy č. l9c, l9d, 36, 37c, 37e, 50, 54,

58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 77.

Příloha č. 2: Harmonogram, Příloha č. 3: Plná moc
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2.8 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 5

smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém 7. jednání

dne 24. 6. 2019, usnesením č. Us ZMC 000027/2019.

V Praze dne: ................................... V Praze dne: ........................................

Za GEOSAN GROUP, a. s.

Zhotovitel Objednatel

Ivan Havel, výkonný ředitel Mgr. Jitka Synková, starostka

Zhotovitel

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze v platném znění

a v souladu s usnesením ZMČ č Us ZMČ 000027/2019 ze dne 24. 6. 2019

se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 5 smlouvy o dílo

mezi MČ Praha 17 a GEOSAN GROUP a.s. + PKS stavby a.s.

a potvrzuje se splnění podmínek danych výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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