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DODATEK Č. 1
ke smlouvě k zajištěni činností hlavního projektanta stavby a k vyhotovení podkladů
jednotlivých fází investiční akce ,,ÚO PČR Beroun - výměna zdroje tepla a doplnění

rekuperační jednotky - zpracování podkladů pro podáni žádosti OPŽP 2014+", vedené

u objednatele pod Č. j. KRPS-300920-24/ČJ-2019-0100MN-VZ, uzavřené dne 28. 04. 2020

(dále jen ,,smlouva"),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Ing. Zdeněk Pešek - Fyzická osoba

Zastoupená:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Ing. Zdeňkem Peškem
,

40914518

Úřad příslušný podle § 71 odd. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Kladna

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:
Sídlo:
lČ,
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Miloslavem Brožem, vedoucím OSNM
Na Báních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha .

507432881/0710
974 861 938,
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S ohledem na to, že v uvedené akci objednatel nesplňuje podmínky pro udělení dotace na

předmětnou akci, se smluvní strany, v souladu s ČI. XIV odst. 3 smlouvy, dohodly na dále

uvedených změnách.

1. V článku ll. smlouvy se mění výkonové fáze tak, že ve Fázi l:

a) bude provedeno Energetické posouzení (v souladu s pravidly pro žadatele) dle

zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 3/2020 Sb.

b) Indikátory pro hodnocení a monitorování projektu a Energetický štítek obálky budovy
VC. protokolu EŠOB dle normy ČSN ISO 50002 energetické audity nebudou

provedeny.

C) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - aktualizace a Protokoly výpočtů

k Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) budou přesunuty do Fáze 2.

2. V článku lV. smlouvy se mění cena díla následovně:

a) ceny za dňčí plnění pro jednotlivé výkonové fáze:

Fáze 1 29.300,- KČ bez DPH

Fáze 2 246.000,- KČ bez DPH

b) cena za vyhotovení díla celkem:

Cena díla bez DPH

dph 21% ve výši

CELKEM

Slovy: tři sta třicet tři tisíc sto třináct korun českých

275.300,- Kč

57.813,- Kč

333.113,- Kč

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují,

zůstávají beze změn.

Ill.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.
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2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran

a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

3. Nedílnou součásti tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Vyúčtování rozpracovanosti, která se stává z jedné strany textu.
Příloha č. 2 - CN Beroun úprava Pešek, která se stává z dvou stran textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V P,,,, d,, 2'í ?. ZjOíC' V P,a,e dn, 2 8 -07- 2020
:

.l" ' "' '

.' , '" :,\
l

. - l

Miloslav Brož ,-"'
. .rvedoucí OSNM""""--—-""
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VYÚČTOVÁNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ

Ing. Zdeněk Pešek

ICO:40914518

AKCE :

INVESTOR:

REKAPITULACE
l. výkonová fáze rozpracovanost celkem

kontakt:
Ing. Zdeněk Pešek

ÚO PČR BEROUN - výměna zdroje tepla a doplnění
rekuperační jednotky
Krajské ředitelství PSK

29300 6153 35453

i. výkonová fáze - rozpracovanost
Místní šetření
výpočet tepelných ztrát obálky objektu
Studie proveditelnosti včetně odhadů nákladů

Předběžné vyhodnocení energetického posouzeni budovy

Cena celkem

Počet Cena l
jednotek jednotku

1 5600
1 9800
1 7500

1 6400

cena celkem

5600
9800
7500

6400
29300

V Kladně 20.7. 2020 S pozdravem Zdeněk Pešek



Ing. Zdeněk Pešek

IČO: 409 14 518
DIČ:

Krajské ředitelstvi PSK
Odbor správy majetku
Odd. Správy nemovitého majetku
156 00 Praha 5

Nabídka ze dne 21.7.2020

,,ÚO PČR Beroun - výměna zdroje tepla a doplnění rekuperační jednotky -

Místo realizace: ÚO PČR Beroun Tyršova 1635, 266 01 Beroun,

Předkládáme upravenou nabídku na projektovou dokumentaci na základě
rozhodnuti investora nevyužít dotační programy z jejich nedostupnosti pro výše
uvedený objekt.

projektová dokumentace řeší

- kompletní rekonstrukci kotelny

- celková výměna MaR s dálkovým dohledem

- Pro objekt policie ČR řeŠí (součástí není objekt Finančního úřadu Beroun )

- výměnu radiátorů v 5.NP objektu PČR

- zatepleni střechy objektu PČR

- výměnu VZT jednotek halu správních agend a kancelářských prostor PČR

- projektová dokumentace bude ve stupni provedení stavby včetně
položkového rozpoČtu.

- SouČástídokumentace bude aktualice PENB

projektová dokumentace bude objednateli předána v tiŠtěné podobě v počtu šesti
parě a lx elektronické podobě na CD nosiČi. Součástí CD nosiče bude odděleně
oceněný a neoceněný ,,Rozpočet projektu ,,



Cenová nabídka

Nabídková cena
Termim vyhotovení

K nabídkové ceně je připočítáno 21%DPH.
Fakturace po předání díla.

S pozdravem

246 000,- (297 660,. včetně 21% DPH)
12 týdnů od objednáni

Ing. Zdeněk Pešek


