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Číslo smlouvy objednatele: 369/OIRM/2021

*“
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 369/OIRM/2021 ze dne 15.04.2021,
na vypracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

„část 3 VZ — Lávka u Q klubu (PP10)ILávka Ryneček (PP08)/Lávka Špitálská — u parkoviště
městské tržnice (PP07)/Lávka Špitálská Obora (PP05)"

(smlouva o dílo schválena na základě usn. RM ze dne 22.03.2021 č. 251/2021,
tento dodatek č. 1 schválen na základě usn. RM ze dne 14.06.2021 č. 592/2021)

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

\\

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram |
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ :

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel : Kucián statika s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Martinem Kuciánem, Ing. Jaromírem Kuciánem, jednateliIČO: 08055475
DIČ :

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová zančka C 43660
(dále jen „zhotovitel")

Zástupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvynení třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.04.2021 smlouvu o dílo č. 369/OIRM/2021 na vypracováníprojektové dokumentace pro vydání, územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni prospolečné územní a stavební řízení (DUR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na celkovou
přestavpu (demolice a výstavba nové lávky) — Lávka u Q klubu (PP10), Lávka — Ryneček (PP08),Lávka Spitálská — u parkoviště městské tržnice (PPO7), Lávka Špitálská — Obora (PP05). Po zahájeníprací na zpracovávání projektové dokumentace vyvstal od vedení města požadavek na nové umístění
lávky u Q klubu. Jedná se o přesunutí lávky o cca 50 m proti proudu Příbramského potoka. Totořešení tak vyžaduje vypracování projektové dokumentace pro novou lávku v nové poloze a s tím
související činnosti — zaměření nového místa, geologické a hydrologické podklady, rozšíření

1



__,

Číslo smlouvy objednatele: 369IOIRM/2021

projektových prací o komunikaci na pravém břehu potoka, inženýrská činnost. Na základě uvedenýchzměn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo. Uzavření dodatku není podstatnou změnou
závazku ze smlouvy, je přístupné podle 5 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek, v platném znění.

||. ZMĚNY

Článek |||. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o vypracování dokumentace ve stupni DÚR + DSP & ve stupni DPS pronovou polohu Lávky u Q klubu (PP10) nově tedy článek zní:
3.1. Předmětem této Smlouvy o díio je vypracování projektové dokumentace (PD), pro vydáníúzemního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR +
DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na celkovou přestavbu (demolice a výstavba nové
lávky) — Lávka u O klubu v nové poloze (ÉP10), Lávka — Ryneček (PPDS), Lávka Špitálská — u
parkoviště městské tržnice (PPOT), Lávka Spitálská - Obora (PPDS) (dále jen „Stavba"). Součástí
plnění předmětu díla je i zajištění výpočtu Q100+50 pro stanovení typu a délky nosné konstrukce
lávky..

Článek |v. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo podle čl, III. této smlouvy v následujících termínech:

. provedení průzkumů, zaměřen! — do 12 týdnů od účinnosti dodatku smlouvy;

. předání projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR +
DSP) — do 18 týdnů od účinnosti dodatku smlouvy;

. provedení veškeré inženýrské činnosti potřebné k vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení včetně zajištění kladných vyjádření DOSS, případně stanovisek investora
kjednotlivým námitkám či vyjádřením účastníků řízení -— do 26 týdnů od účinnosti dodatku
smlouvy;

- předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací s
výkazem výměr, položkovým rozpočtem — do 6 týdnů po obdržení všech závazných
stanovisek DOSS a stanovisek účastníků řízení.

Článek VI. Cena díla

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo se navyšuje o cenu nových prací neobsažených v původnímzávazku za vypracování projektové dokumentace nového umístění Lávky u O klubu (PP10), a to o53 100,00 Kč bez DPH.
Nově tedy čl. 6.2. zní:

Cena díla bez DPH dle čl. III je stanovena dohodou ve výši:

*
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zaměření, průzkumy

zpracování PD ve stupni DUR + DSP
pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení
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zpracování PDřvŠšupni DPŠ
vč. soupisu prací s výkazem výměr,
rozpočtem

[inženýrská
činnost

!
autorský dozor

celková nabídková cena

Kceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu
bude vykázána a odvedena v souladu 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 má 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 známy jakékoliv
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že
v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

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

V Příbrami dne:
- 1 -U7- 2021

za objednatele: za zhotovitele:

'Kucián statika s.r.o.
Konvalinka, starosta Ing. Martin Kucián, jednatel
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