
MHMPP08D4H0H
Stejnopis č.: A

Dodatek č. 2 
SMLOUVA O DÍLO

č. DIL/61/02/008591/2017
na zajištění inženýrských činností - projekčních prací na akci 

,.ZUŠ Bajkalská, P 10- přístavba pavilonu B“
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MIIMP
00064581
CZ00064581
PPF banka a. s.
27-5157998/6000

se sídlem:

zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen "objednatel")

a

2. ProjektyZeman.cz - Projektová a konstrukční kancelář, s.r.o.
Praha 4 - Záběhlice, Bojanovická 2715/11, PSČ 14100
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
196555

se sídlem:
za psán:

zastoupený: 
bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen "zhotovitel")

Česká spořitelna a.s. 
000000-2835842379/0800 

24242462 

CZ24242462

(dále jen Dodatek č. 2)

takto:
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Stejnopis č.: Á
Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 kvýše uvedené Smlouvě o dílo č. 
DIL/61/02/008591/2017 ve znění Dodatku č. I (dále jen Smlouva) se doplňuje předmět díla dle 
změn vyvolaných skuteěnostmi zjištěnými během výstavby. Tyto změny jsou blíže specifikované v 
příloze ě. 1 tohoto Dodatku ě. 2.

I.
PŘEDMET DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 je úprava projektové dokumentace z důvodu /jištěného nevyhovujícího stavu 
dřevěné nosné konstrukce a nutnosti jejího odstranění a nahrazení novou zděnou konstrukcí.
Projektová dokumentace se nově rozšiřuje o nové řešení bouracích prací a změnu stavební a 
konstrukční části objektu včetně základových konstrukcí. Dále je součástí rozšíření projektové 
dokumentace návrh vnitro-areálové dešťové kanalizace a dokumentace vsakovacího tělesa zpracovaná 
dle nových požadavků specializovaným vodohospodářským inženýrem.

Smlouva se mění v článku VI1. takto:

V textu Smlouvy se upravuje v Článku VII. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za dílo o 
hodnotu Dodatku ě. 2, celková cena nově zní:

Základní cena celkem (včetně Dodatku ě. 1)
DPH 21 %
Celková cena včetně DPH

559 500,- Kč 
117 495,- Kč 

676 995,- Kě

Cena Dodatku č. 2 celkem 

DPH 21 %
Celková cena dodatku ě. 2 včetně DPH

74 500,- Kč 
15 645,- Kč
90 145,- Kě

Cena včetně Dodatku č. 2 celkem 
DPH 21 %
Celková cena včetně dodatku ě. 2 a včetně DPII

634 000,- Kč 

133 140,- Kč 
767 140,- Kě

Ve zbylém zůstává článek VII. beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

II.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepova/.ují /a obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.

2



Stejnopise.:
89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České 
republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění 
mze uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho 
obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým 
mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

a o

V Praze dne M.Í.W9 V Praze dne : . ' ‘ '
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objednatel

Mgr. Lenka Němcová

zhotovitel

ředitelka odboru SML MHMP jednatel společnosti ProjektyZeraan.cz - 
Projektová

a konstrukční kancelář, s.r.o.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace na dodatečné projekční práce
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