
Číslo smlouvy objednatele: SML 027/2020 Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4557-9726/20
 

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML 027/2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená podle §

2586 a nás|. v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

 

ČS Brandejsův statek

1. Smluvní strany

Objednatel

Městská část Praha — Suchdol

Sídlo: Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

lČO: 00231 231

DIČ: CZ00231231

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. , Praha 6

Číslo účtu: 247747560/0300

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zástupce ve věcech technických: lng. Čestmír Mudruňka, referent investic

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: _
Číslo účtu: _

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. R-_Ph.D.,

ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických: Ing. Ing. Mgr.__

vedoucí oddělení kanalizací a ČOV

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel")

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy

podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiných osob.

2. Informativní údaje

Smluvní strany dne 30. 3. 2020 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 027/2020 a následně dodatek č. 1 této smlouvy, jejímž

předmětem je zajištění projektové a inženýrské činností včetně výkonu autorského dozoru pro

realizaci stavby na převedení splaškových vod z oblasti Výhledy v Praze-Suchdole na ÚČOV Troja a

dále pro realizaci přeložky odvodu splaškových vod ze čtyř bytových domů v ulici K Horoměřicům

(dále jen „Dílo"). Tímto dodatkem č. 2 zejména rozdělují dokumentaci na dvě samostatné zpracované

a projednávané části včetně související činnosti nezbytné pro dokončení díla a upřesňují provedení

dokumentace pro realizaci stavby, cenu a termíny dokončení díla.
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3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek II. Předmět smlouvy

Dop/ňují se odstavce 2.9, 2.10,

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést úpravu členění projektové dokumentace a to rozdělením na

dokumentaci 2 samostatných staveb:

1. CS Brandejsův statek, část Výhledy

Projektová dokumentace ve stupni DUR + DSP/DPS vpodrobnosti pro provádění stavby bude

zpracována dle vyhlášky č, 499/2006 Sb., podle přílohy č. 9, dále dle aktualizované vyhlášky č.

62/2013 Sb. včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a spolupráce na VŘ

2. ČS Brandejsův statek. část ČS a výtlak

Projektová dokumentace ve stupni DUR + DSP bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle

přílohy č. 9, dále dle aktualizované vyhlášky č. 62/2013 Sb. Projektové dokumentace ve stupni DPS

bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 9, dále dle aktualizované vyhlášky č.

62/2013 Sb. DPS zahrnuje položkový rozpočet, výkaz výměr a spolupráci na VŘ. Součástí

dokumentace DPS je také vytvoření Informačního modelu BIM pro ČS Brandejsův statek ~ část ČS die

Jednotných datových standardů pro BIM a zajištění BIM manažera a manažera informací.

2.10 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit inženýrskou činnost pro dokumentace obou staveb v

rozsahu:

- projednání upravené DÚR + DSP

- obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran potřebných

pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

— jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava a uzavření příslušných smluv

(smlouva o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy),

- úprava PD dle projednání, stanovisek a jednání,

— podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, účast při stavebním řízení až

do vydání pravomocného stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či

připomínkám ve stavebním řízení.

Součástí předmětu díla není projednání svlastníky pozemku parc. č. 1652/2 v rámci stavby ČS

Brandejsův statek, část Výhledy. Projednání a souhlas se stavbou na tomto pozemku zajišt'uje

objednatel.

Článek Ill. Doba plnění

Odstavec 3. 2 — text se ruší a nahrazuje:

3.2. Termíny plnění:

Cs Brandejsův statek, část Výhledy

Dokumentace ve stupni DUR+DSP(DPS) do 30.5. 2022

Inženýrská činnost, podání žádosti ÚR/& do 31.10.2022

(za předpokladu předání souhlasu vlastníků parc. č. 1652/2 objednatelem)

ČS Brandejsův statek, část ČS a výtlak

Dokumentace ve stupni DUR+DSP do 30.5. 2022

Inženýrská činnost do 31.10. 2022

Dokumentace ve stupni DPS do 10 týdnů od vydání ÚR + SP

Článek IV. Cena

Odstavce 4.1, 4.2, 4.3, 4. 4, 4.5 — text se ruší a nahrazují textem :

4.1 Smluvní cena díla sjednaná smlouvou o dílo č. 027/2020 a dodatkem č. 1 ve výši 690 000,— Kč bez

DPH se zvyšuje o 260 000,- Kč bez DPH v důsledku následujících víceprací požadovaných

objednatelem:

a) ČS Brandejsův statek, část Výhledy

Dokumentace ve stupni DUR+DSP(DPS) 50 000 Kč bez DPH

Inženýrská činnost
10 000 Kč bez DPH

Odůvodnění: Objednatel po obdržení souhlasu PVS a.s. s přepojením 4 bytových domů na Výhledech

na ÚČOV v Tróji z důvodu současného nedostatku kapacit na ČOV Roztoky rozhodl o neprodleně

realizaci této části stavby na náklady městské části a o částečné změně trasy přepojení v důsledku
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nedořešení vlastnického uspořádání pozemků v původní trase. Z tohoto důvodu je nutná úprava

dokumentace pro ÚR/SP a nové projednání této části jako samostatné stavby včetně zajištění

inženýrské činnosti.

b) ČS Brandejsův statek. část ČS a výtlak

Dokumentace ve stupni DUR+DSP

Inženýrská činnost 30 000 Kč bez DPH

Dokumentace ve stupni DPS 150 000 Kč bez DPH

Odůvodnění: V důsledku rozdělení PD na dvě samostatné stavby je nutné částečně upravit

dokumentaci pro ÚR/SP a provést dodatečnou inženýrskou činnosti. Dále v souvislosti s dokumentaci

pro provádění stavby dodatečně uplatnili budoucí správce majektu PVS, a.s. a budoucí provozovatel

PVK, a.s. požadavek, aby součástí této dokumentace bylo vytvoření Informačního modelu BIM pro ČS

Brandejsův statek- část ČS a výtlak a to dle Jednotných datových standardů pro BIM včetně zajištění

BIM manažera a manažera informací pro tuto stavbu.

Celková cena vlcepracl sjednaných dodatkem č. 2 260 000 Kč bez DPH

Celková cena stavby dle 800 027/2020 ve znění dodatků č.1 a č. 2 činí

950 000 Kč bez DPH

4.2 Přehled cen jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti

jednotlivých částí díla:

20 000 Kč bez DPH
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Brandejsův výtlak SO 01. CasŠalšledy

- . - . statek 02

Bod Cast plneni Cena dleSoD Cena dle D2 Cena dle 02

a D1 —víoepráce —vícepráce

Kč bez DPH

a) Potřebné průzkumy 15 000 12 000 3 000

b) Zaměření lokality a sítí 15 000 12 000 3 000

Zaměřenílokality a sítí— D1 10 000 10 000 0

Projekt pro sloučené územní a stavební řízení

včetně návrhu DIO, PBŘ a propočtu nákladů 180 000 144 000 36 000

Úprava dokumentace - D1 70 000 70 000 0

c) Dokumentace ve stupni DUR/DSPIDPS Výhledy -

D2 0 50 000

Uprava dokumentace ve stupni DURIDSP CS a

výtlak- D2 20 000 O

Konzultace a projednání rozpracované_

d) dokumentace pro UR a SP zejména s RSD,

městem Roztoky a PVS/PVK 20 000 16 000 4 000

Inženýrská činnost 150 000 120 000 30 000

e) inženýrská činnost- D1 50 000 50 000 o

inženýrská činnost Výhledy — D2 0 1 0 000

Inženýrská činnost ČS a výttak - D2 30 000 0

DPS včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a

spolupráce na VR 180 000 144 000 36 000

f) DPS dle Jednotných datových standardů pro BIM a

zajištění BIM manažera a manažera informací- CS

a výtlak - změny dle D2 150 000 0

Celkem cena jednotlivých částí 778 000 172 000

Poznámka: Původní ceny prací dle nabidky zhotovitele na vyhotoveníjedné PD se třemi SO dle SoD a D1 byly s

ohledem na rozsah a náročnost rozděleny v poměru SO 01 CS 40% - 80 02 Výtlak 40% - 30 03 přepojení

Výhledy 20%
 

4.3 Hodinová sazba za výkon autorského dozoru 700,- Kč za hodinu bez DPH
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4. Závěrečná ustanovení

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4557-9726/20

Ostatní ustanovení smlouvy č. 027/2020 a dodatku č. 1 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v informačním systému veřejné správy — Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážně vůle,

na důkaz této skutečnosti připojuji své podpisy.

V Praze dne 17. 05. 2022
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Za obje

V Praze dne 7 9. D5. ŽUŽŽ

     

Za zhotovitele

ihg.„.phjb.
ředite tvrze

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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