
1/3 
 

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. ŠKAS 165/15 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

 

„Projekt rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ - zpracování DPS“ 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika  

IČO: 00263958  

DIČ: CZ 00263958 

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  

(dále jen „Objednatel“)  
na straně jedné 

a 

IQ stavby a projekty s.r.o. 

se sídlem: Kabešova 2/943, 190 00 Praha 9  

IČO: 03640485  

DIČ: CZ03640485 

zastoupena: Ing. David Vytvar, E: XXXXX. T: XXXXX 

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 235514 

Bankovní spojení: XXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“)  
na straně druhé 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana") 

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 02.07.2015 uzavřeli smlouvu o dílo na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ - 
zpracování DPS" (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k tomu, že na základě 
provedených akustických měření bylo zjištěno, že je nutno ve větší míře stavebně 
upravit vybrané prostory a následně tyto úpravy řešit komplexně v rámci oboru 
prostorové akustiky v objektu nebyly dodrženy termíny stanovené ve Smlouvě. 
Zejména se jedná o nutnost doplnit jednotlivé místnosti o komory - akustické zádveří. 
Vyřešení akustických požadavků v rámci vlastní výplně otvorů - vnitřních dveří 
přiléhajících do chodeb není možné s ohledem na požadavky odboru památkové 
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péče. Řešení odborné části projektu řešící problematiku prostorové akustiky bude 
zajištěno subdodavatelem schváleným Objednatelem, konkrétně společností 
Aveton s.r.o. 

1.2. Smluvní strany prohlašují, že k prodlení s termíny plnění Díla nedošlo vinou 
Zhotovitele a nebude tedy uplatněna smluvní pokuta podle čl. 8.1. Smlouvy. 

2. ZMĚNY SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto: 

V článku 3. se odst. 3.1.1. nahrazuje tímto zněním: část Díla dle čl. 2.1.1. a 2.1.2. Smlouvy

nejpozději do 31.5.2016. 

2.2. V článku 4. se odst. 4.1. nahrazuje tímto zněním: Smluvní strany se dohodly, že cena 
Díla dle této smlouvy činí 558.650,- Kč bez DPH, výše DPH činí 0 Kč, tzn., že celková 
cena za plnění dle této smlouvy činí 558.650 Kč (slovy: 558.650 korun českých) včetně 
DPH. 

2.3. V článku 4. se odst. 4.2. nahrazuje tímto zněním: Celková cena za Dílo dle Smlouvy 
byla dohodou obou Smluvních stran stanovena jako cena smluvní, je úplná, byla 
sjednána jako cena maximální pevná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související 
s provedením Díla. Celková cena za Dílo je součtem těchto položek: 

2.4. 

 Položka 
Cena bez 

DPH v Kč 

Cena vč. 

DPH v Kč 

4.2.1. Stavebně technický průzkum, prohlídka objektu, 

zakreslení a digitalizace stávajícího stavu objektu 
186 000 186 000 

4.2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 238 650 238 650 

4.2.3. Položkový rozpočet projektanta a soupis stavebních 

prací s výkazem výměr 
32 000 32 000 

4.2.4. Požárně bezpečnostní řešení 36 000 36 000 

4.2.5. Plán BOZP 38 000 38 000 

4,2.6. Inženýrská činnost pro získání povolení pro provedení 

stavby 
28 000 28 000 

4.2.7. Celková nabídková cena 558 650 558 650 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž dva 
obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

Objednatel Zhotovitel 

V Litoměřicích dne  __.__.______                     V Praze dne __.__.______ 

 

 

............................................    ............................................ 
    Mgr. Ladislav Chlupáč            Ing. David Vytvar 

           starosta města  

 


