
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/244/2019/OS ze dne 2.7.2019

Objednatel:

a
Zhotovitel :

Smluvní strany
Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5 
zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostka 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Evžen Mošovský 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Bříza 
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687^^^^^^^^^^
Bankovní spojení
Číslo účtu:|BHMafeHM

VRŠA-SPORT s.r.o.
sídlo: Štichova 648/40 14900 Praha 4 
IČ: 27894258 
DIČ: CZ27894258
zapsán obchodní rejstřík - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 124798 
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen: Lubomírem Vrěeckým - jednatel společnosti 
(dále jen „zhotovitel")

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo č.S/244/2019/OS ze dne 
2.7.2019 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „Stavební úpravy školního hřiště ZŠ 

Klausova 2450 " a evid č. P13-26091/2019 (dále jen „Smlouva" dále též „Dílo").

2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo 

zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazku ze 
Smlouvy.

4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují 
předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1").

II,
Změna závazků ze Smlouvy 

Změna Díla
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1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací a 
dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu s cl. IX odst. 5 Smlouvy.

2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek jsou 
podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou změnového listu č. ZL-1, který je 
společně s položkovým rozpočtem nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou 
součástí Smlouvy.

III.
Cena Díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku 
č.l byla vyčíslena na částku celkem 133.115.- Kč bez DPH.

2. Cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek byla až do úrovně 
jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny 
odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na 
realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

3. Celková cena díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy se zvyšuje - víz tabulka:

shrnutí

celková cena díla dle Smlouvy bez DPH 3 520 164,- Kč

cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek 
dle ZL- 1 Dodatku č. 1 bez DPH 133 115,*- Kč

X- *jí*; *'*■*.«t v j *4 * i««*nova cena díla dle^mlpyyy a Dodatku cí 1 bez DPH m *. r .1 .

” ~ • ■*/•>• y,/,

n 3 653 279,-Kč*
# # :■§ :'M- m ú % m .

'i z \t : :: :r;" ^ *■ * § #; ** 3 4 ** é #
DPH^z čelkóvé ceny:: i g / f ^ * * * mm m ** .$ # g r f * V 767 189,- Kč .

■t- m M\ Mr -w m #g á, ,
*. * , ; : ~ * :i: m * * * , ; Z r“rf * 'm m

nová cénaldíla dle Smlouvy a^Dodátiu č. r%cet«efDPH f- ^ 1: % *$*. M- & -4 ■% w- 2? ... C ’
, ,. . 4 420 <68,- Kč -1* ■ ■ T. % W:

IV.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v 
platnosti,

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 
uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.

3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho 
část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí 
hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují,
že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje 
předchozí souhlas Zhotovitele.
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4. Nedílnou součástí Dodatku č.l jsou následující přílohy:

• Změnové listy ZL-1, vč. položkového rozpočtu

5. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. UR 0385/2019 ze dne 
9.9.2019.

V Praze dne i £ 09. 2019
Za objednatele Za zhotovitele
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Položkový rozpočet

Zakázka: Příprava území u sportovišť vícepráce
ZŠ Klausova

Zhotovitel: VRŠA-SPORT s.r.o IČO: 27894258
Štichova 648/40 DIČ: CZ27894258

14900 Praha 4

Objednatel: ÚMČ Pratía 13 IČO:
DIČ:

Vypracoval: Lubomír Vršecký

Rozpis ceny

HSV 46 690,00

PSV 52 950,00

MON 21 475,00

Vedlejší náklady 12 000,00

Ostatní náklady 0,00

Základ pro sníženou DPH: 15% 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 133 115,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 133115,00 czk

Lubomír Vršecký

Za zhotovitele Za. objednatele

RNDr. Marcela Plesníková

___________ Praha___________ __________ 11.9,2019_________

Místo Datum

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel*



Rekapitulace dílů
m ě ?£***mé *f ?***'« « » rsI í‘*** m3iil
1 Zemni práce HSV 30 300,00 0,00000
2 Základy.,zvláštní zakládání HSV 16 390,00 11,99259
767 Konstrukce zámečnické PSV 52 950,00 0,00150
M46 Zemní práce při montážích MON 21 475,00 91,85000
VN Vedlejší náklady VN 12 000,00 0:00000
Celkem; 133115.00 103,84409

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Wu

1 11121-2121.ROO Odstranění kořenu hřiště I. m2 75,00000
m2 75,00000

«í<;;í»n#si«!>#*r • <gfs:2*izž£ž* I t££š**íSIĚ*Z

vmm

320:00 
84,00

'>™WVá 
24 000,00 

6 300,002 162 30-2111R00 Vodorovné přemístění drnu do 1000 m

"* “ *£gSSSfaiimi«8££&h
3 273 31 - 1711 Beton základových desek C 20/25 z PC, oprava po kořenech m3 5,50000 2 980.00 16 390,00

jř 767 ; * ::* ? mmms nwsmm? ms:
4 961 03-1411.R00 Montáž plechů m 50..00000 120,00 6 000,00
5 767 59-0120.RO0 Dodávka plechů silnostěných 2x1 ks 25,00000 1 878,00 46 950,00

~3£t&Sg&iSS&'

6 631 57-1002.ROO Výkop rýhy pro montáž plechů m 50,00000 333.50 16 675,00
7 460 56-0005.RT1 Zához rýhy 20/100cm, se zhutněním, ruční zához rýhy m 50,00000 96,00 4 800,00

...fmrnmčf a® wšmm
8 1 Dopravní náklady kpl 1.00000 12 000.00 12 000,00

m, IU46 Zemni f Um****'* í

Zpracováno programem RTS Stavitel*



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.6.131/2000Sb. v platném znění, 
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

Mámám; rmč ftjatfdj&Vi JULflg. ?019

Pcvéřen/ čle.Wf?


