
DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO
č. 252/0IRM/2019

(na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011
schválena V PS dne 25.03.2019, úkol č. 1)

(Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno v PS dne 17.06.2019 úkol č. 2)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

|. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
|Čo: 00243132
DIČ: c200243132
bankovní spojení: Česká spoňtelna, a. s.
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel: BUNG CZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: V Olšinách 2300/75, 110 00 Praha 10-Strašnice

$_tatutární zástupce: Ing. Miroslav Blažek, jednatel

ICQ: 27454576
DIC: CZ27454576

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Císlo účtu:

Zapsaný u městského soudu v Praze, spisová značka 113589C

(dále jen „TDS“)

I. PREAMBULE

Objednatel uzavřel smlouvu o dílo č. 252/OIRM/2019 na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

(TDS) a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci (koo BOZP) při realizaci díla
dílčí část 1 „Bezbariérový přístup do kulturního domu v Příbrami“ a dílčí část 2 „Uprava hlediště divadla
A. Dvořáka v Příbrami“ se společností BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 2300/75, Praha 10-Strašníce. IČO:

27454576. Usnesením rady města č. 508/2019 ze dne 13.05.2019 bylo rozhodnuto o zrušení zakázky
„Uprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami“. Z uvedeného důvodu se vypouští závazek
poskytovatele provést pro objednatele technický dozor stavebníka a výkon, činnosti koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu provádění stavby dílčí část 2 „Uprava hlediště divadla
A. Dvořáka v Příbrami". Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

||. ZMĚNY

Článek I. Výchozí podklady a údaje se mění takto:

1. Místo výkonu činnosti poskytovatele na stavbě „Bezbariérový přístup do kulturního domu
v Příbrami“: Legionářů 400, Příbram VII.

2. Předmět stavby:

„Bezbariérový přístup do kulturního domu v Příbrami“ (dále jen „stavba“)

3. Plánovaná doba realizace stavby: 3 měsíce včetně kolaudace.
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Článek II. Předmět smlouvy odst. 1. se mění takto:

1. Předmětem plnění této smlouvy je smluvní závazek poskytovatele provést pro objednatele
technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

po dobu provádění stavby „Bezbariérový přístup do kulturního domu v Příbrami“. Rozsah
činnosti poskytovatele je blíže specifikován v čl. III této smlouvy.

Článek VII. Cena odst. 1. se mění takto:

1. Poskytovateli přísluší za řádný výkon činností dle čl. II. a III. této smlouvy celková odměna ve

výši:

„Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“

Technický dozor stavebníka 72 000,00 Kč bez DPH

Koordinátor BOZP 24 000,00 Kč bez DPH

Celkem 96 000,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu
bude vykázána a odvedena vsouladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané
plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

|||. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý ma' platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známyjakékoliv
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v orny1 a berou

na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomé jimi udaných nepravdivých
údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

Příbrami dne:

15 418- mm

za objednatele: za zhotovitele:

_ _ .
!

ěsto Příbram fy BUNG CZ s.r.o.
Mgr. Jan Konvalinka, st'arosta / Ing. Miroslav Blažek, jednatel
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