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,O (: DODATEK c. 1

ggg:—
ke smlouvě o dílo č. 986/SOSHIZO19 ze dne 03.10.2019

v ..'rf/ “
.

.„3' C441 (smlouva o dílo schválena RM dne 02092019. usn. č. 860/2019,*
tento dodatek schválen RM dne 14.09.2020, usn, č. 770/2020)

podle 5 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

|. Smluvní strany

1.1 Objednatel město Příbram
sídlo Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupen: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČ:_ 00243132
DIC: 9200243132
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
zastoupený: Mgr. Lenkou Brown, jednatelkou
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
bankovní spojení:
číslo účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka 011622
(dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE

Objednatel a poskytovatel uzavřeli dne 03.10.2019 smlouvu o dílo v rámci zadávacího řízení k veřejné
zakázce s názvem „Efektivní úřad města Příbram Il — zpracování generelu dopravy, generelu parkoyání
a pasportu veřejného osvětlení (2)" v Části veřejné zakázky Část 1 — generel dopravy, resp. Cástí
veřejné zakázky Část 2 — generel parkování. Sohledem na využitelnost podkladových materiálů,
kterými zhotovitel disponuje z realizace uvedených dílčích částí, se jeví jako vhodné zadání prací
s obdobným plněním — realizace analýzy bezbariérových páteřních pěších tras, dokumenty spolu úzce
souvisejí a vycházejí z obdobných dat. Při uzavřeni dodatku je dodržen zákon o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, kdy jeho ust. & 222 odst. 4 je legitimním podkladem pro toto rozhodnutí
zadavatele (změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřevyšuje
10% původní hodnoty), Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě.

II. Změny
Článek III. Předmět díla odst. 1 se mění takto:

3.1 Předmětem této smlouvy je zpracování generelu dopravy v rámci projektu „Efektivní úřad města
Příbram || — zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu veřejného osvětlení (Z)“
— dílčí část 1 pro město Příbram — rozsah díla se rozšiřuje o zpracování analýzy bezbariérových
páteřních pěších tras, a to v rozsahu blíže speciňkovaném v příloze č. 1 tohoto dodatku.
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Článek IV. Doba plnění odst. 1 se mění takto:
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předal předmět díla dle čl. HI této smlouvy v době:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky — Termín pro dokončení dílazpracování analýzy bezbariérových páteřníchuěších tras

Ihned o účinnosti tohoto dodatku do 14. ří'na 2020

Článek VI. Cena díla odst. 2 se mění takto:

6.2 Cena díla bez DPH dle čl. III odst. 3.1 se navyšuje 0 16000000 Kč (jedno sto šedesát tisíc korunčeských) bez DPH, DPH 3360000 Kč (třicet tři tisíc šest set korun českých), cena celkem včetně DPH193.60000 Kč (jedno sto devadesát tři tisíc šest set korun českých).

III: Obecná ustanovení

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, zhotovitel obdržíjeden výtisk dodatku, objednatel tří výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékolivskutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, žev plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním vregistru
smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb je příloha:Rozsah analýzy bezbariérových páteřních pěších tras.

VPříbrami dne:
V Příbramí dne: 8 (O 19b- 9 40— 2020

za objednatele:
za zhotovitele:

„„v Hymnu? (,;an hcpubšžc, ypuk s „
Mecca: Centre Gmce Park

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560

- DIC: cz45797170

město Přlbram
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.Mgr. Jan anvaňnka, tarosta

Mgr. Lenka Brown, jednatelka$E5To
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Příloha č. 1
Rozsah analýzy bezbariérových páteřních pěších tras

Rozsah plnění:
- návrh opatření vedoucí ke splnění cílů koncepce bezbariérovosti- analýza stávajícího stavu území, cíle tras (veřejně přístupné objekty) a určení tras spojujícívýznamné veřejné stavby a lokality ve městě, dostupnost veřejné hromadné dopravy,vyhrazená parkovací místa
- realizace mapování stanovených tras a staveb v terénu, včetně vstupů do budov, zastávekměstské hromadné dopravy, přechodů pro chodce a míst pro přecházení a vyhrazenýchparkovacích míst
— identifikace hlavních závad na trasách, stanovení návrhů řešení vedoucích kjejich odstranění- vyčíslení odhadovaných nákladů na odstranění závad na jednotlivých trasách a souvisejícíchobjektech
- dokument bude zpracován v dostatečné podrobnosti pro tzv. záměr bezbariérové trasypředkládaný v rámci „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“» výstupem bude přehledně zpracovaná textová, tabulkové a graňcká část dokumentu včetněfotodokumentace

Postup prací:
- identifikace a lokalizace budov určených pro bezbariérové zpřístupnění na páteřních trasách» práce vterénu —revíze a fotodokumentace všech navržených tras v terénu, ověření jejichtechnických parametrů a vhodnosti k danému účelu— korekce tras na základě průzkumu terénu- zpracování dat do přehledné fotodokumentace a mapového podkladu— návrh opatření na odstranění bariér
- zpracování zprávy
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Sít'tras řešená v rámci analýzy bezbariérových páteřních pěších trasJ '
/

ř
i ',

.;
“, ÍVĚE "75
.

C E N\

.

/
ŠĚ

Š Š
—

|
/

E13 s š
\ \

, „o m .-

' (
55 5 Š\.'
ŽŠ * 3. '. „\ s 5% 3\ \

.

„,
€ :

\

i
a .

\

,

_
,

\xm—
\“ u \xf “%

z/l'. ...!- \ "x* -.-|- =..- - \__
\ \\= z— “
\!

'Ř \
\

:

\\ ( „„ \ *
a
\

Xd
, “

\\\
_ \__

_ Ě
.! .

,' ' .= _ W
_

Ě
\

x ( = „„\ , „1 \
'

„J .


