
DODATEK Č. 4

na stavbu č. 40973 — Výstavba tělocvičny — víceúčelová sportovní hala

ke smlouvě o dílo 5. 10281201 0 (číslo objednatele)

Objednatel: .

Sidlo:

Zástupce objednatele:

B_ankovní spojeni:

IC:

DlČ:

Zástupce ve věcech technických:

dále jen “OBJEDNATEL“

Zhotoviiel:

Sídlo: _

Zástupce zhotoviteie:

Buankovní spojeni:

iC:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

Sídlo:

Zástupce zhotov'rteie:

Bankovní spojení:

IČ:.

DIC:

Zástupce ve věcech technických:

dále jen "ZHOTOVITEL"

č. 1049110 (čislo zhotovitele)

čl. |. Smluvní stray

Městská část Praha = Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168i14. Praha 10

Ing. Otakar Vích - starosta

Česká spořitelna a.s.. č.ú. 200071330910800

00231347

020023134?

Martin Kembítzký - referent

Sdružení společností

STAMET, s. r. 0., vedoucí účastník sdruženi

Erbenova 11, 150 00 Praha 5

485 89 829

(32485 89 829

a

ELIZZA s. r.o., účastník sdružení

Malebná 690, Praha 4

003 345 61.

02003 345 61

Vsouladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona č, 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných

zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazků ze smlouvy o dílo uzavřené dne 20.12.2010, č.

objednatele 1028/2010, č. zhotovitele 1049/10 (defile jen „smfouva o díra“ nebo "300"), takto:
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čl. II. Předmět dila

i, Dosavadní znění článku ll. smlouvy o dílo se doplňuje 0 odst. 5. tohoto znění:

5. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vicepráce dané projednanými & schválenými

změnovými listy 6. 5, 8, ?, 3.9a10:

- Změnový list č. 5:

- 5.1 — Komunikace - doplněni plochy pro umístění kontejnerů na odpad, zřízení nájezdu

: ul. Kutnohorská před hlavní vstup do objektu, násyp pod chodník podel dětského hřiště,

vysvahování a 0390' travou

- 5.2 — Oploceni - zrušení plotu mezi halou a dětským hřištěm a zřízení oplocení mezi

dětským hřištěm a parkovací plochou vč. 2 ks branek

- 5.3 — Veřejné osvetleni - doplnění stožáru č. 020166 pro osvětlení parkovací plochy vč.

přívodu napojeného na stávající rozvod V0 ve stožáru č. 020165

- Změnový listč 6:

- 6.1- Změna vaniček sprchových koutů— požadavek objednatele zrušit sprchové vaničky a

nahradit sprchovými kouty v sestavě odtokový žlab a dlažba

- 6.2 - Změna dveří - požadavek objednatele na snížení ceny — záměna povrchu dveří

z přírodní dýhy za folii CPL, doplněni PD DSP 2 x dveře LYODl21OD do m.č. 1.05 a 1,20 (v

pol.199), osazení vložkového systému 6.140825, vybourání osazené zárubně pro dveře

dvoukřídlé D19 (pol. 195) zazděni jednokřídljrch akustických požárních dveří doplněni

zvětšený rozsah fasádním zateplovacího systemu, odpočet nerealizovaných 2 ks dveří

D31 (pol. 206)

- G.3- Znak Dolní Měcholupy-cdpocet dodavky

- 5.-4 Parapety z umělého kamene— odpočet nerealizovaných parapetů

- 6.5 - Stravovací technologie - odpočet výčepní stolice

— 6.6 — Mě. 3.04 —doplnění dvoudřezu

» Změnový list č. 7:

- Dopraoováni PD DPS — záměna přírodního linolea za vinil, záměna epoxidových podlah za

vinil a dlažbu. rozsah dán tabulkou náštapných vrstev podlahových konstrukcí -zmenšenjr

rozsah podlah syntetických & zvětšervjl rozsah podlah povlakových a podlah z dlažeb

keramických

Změnovjr list 6. 8:

- Změna dopravního značení

- Změnový list &. 9:

- Vjezdová brána

- Změnový list 6. 10:

- Dcpracovani projektové dokumentace - posouzení vlivů nových větracích jednotek a

řešení akustiky

Na prace provedené dle změnových listů č. 5, 7 a 9 poskytuje zhotovitel jednorázovou obchodní

slevu ve výši 3% z projednané a schválené ceny. Přehled odsouhlasených změnovjch listů č. 5

až č. 10 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4 aje tak jeho nedílnou součástí. Kopie samotných
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ll.

odsouhlasených zmenových listů č. 5 až 6. 10 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 4 aje takjeho

nedílnou součástí.

čl. III. Doba zhotovení díla

Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel není v omdlení s dokončením díla a dohodly se natom. že dílo

vrozsahu, ktegj' nebyl dosud dokončený, dokončí zhotovitel v termínu, který smluvní strany ujednaií

poté co budou kumulativně splněny tyto podmínky:

- bude projekčně dopracováno řešení vytápění haly, větrání šaten vč. hygienického zázemí a vnitřních

akustických obkladů; "

- mezi zhotovitelem a objednatelem dojde k dohodě o ceně;

- objednatel bude mít zajištěny finanční prostředky na dokončení díla;

- bude dořešeno projednání změny stávajícího územního rozhodnutí a změny stávajícího stavebního

povolení, pokud si to změna stavby vyžádá.

Projekční práce dle ZL 10 budou provedeny do třech měsíců ode dne uzavření tohoto dodatku č. 4.

W

Dosavadní ujednání SOD o ceně za dík) zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.

Tímto dodatkem č. 4 se smluvní strany dohodly na ceně za část dita specifikovanou v článku Jí. tohoto

dodatku.

1. Celková smluvní cena části díla vymezené \: čl. lí tohoto dodatku je nejvýše přípustná a činí

608.605; Kč bez DPH.

Smluvní strany rekapitulují dohodnutou cenu za dílo :

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

1 cena bez DPH | DPH 20% DPH 21% cena vč, DPH

Cena dle SOD 49 ??? 760,00

Cena die 1. dodatku SOD 1 070 452,00

Cena dle dodatku č.4 SOD 808 605,00

Cena celkem bez DPH . 51 456 827,46

Z toho:

- Uhrazeno s DPH 20%

s DUZP do 31.12.2012 24 034 417,00 4 806 883,40 28 841 300,40

» Cena pro sazbu DPH 21% 27 422 410,46 5 758 708,19 33 181 116,65

; - Cena celkem vč. DPH 51 456 827,46 62 022 417,05     
 

Mezi smluvními stranami byla ke dni podpisu tohoto dodatku vypořádána cena v rozsahu a výši, jak to

odpovídá písemným dokladům, které jsou označovány jako Zjištovací protokot č. 24, který je přílohou

faktury č. 160100029 s DUZP 30.4.2016 a to v celkové výši 40 454 321,00 Kč bez DPH.

 



čl. V. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č, 4 lie nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 20.12.2010. Ustanovení

Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č, 4 výstovně dotčena, zůstávali beze změny, jsou

platná a účinná.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dtto byt veden

v evidenci CES, t}. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřeině přístupná

a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího

podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto

dodatku č. 4 nepovažují za obohodní tajemství ve smyslu ost. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení iakýchkolš dalších

podmínek.

Smluvní strany “výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 4 .vregistru smluv dle

zákona č. 34012015811, o zvlášmícn podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Veškeré přílohy tvoři nedílnou součást tohoto dodatku č. 4.

Tento dodatek č, 4 je vyhotoven ve 4 stelnopisech podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, obiednatel l zhotovitel obdrží po dvou výtiscich.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 4, že sieht) obsahem

souhlasí, a že dodatek uzavírali svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podminek, dále že

neodporuje zákonu a nepříči se dobrým mravům. Na důkaz pfipojug‘i své podpisy,

Přílohy:

č. 1 — přehled měnových listů č. 5 až č. to

č. 2 — kopie měnových listů č. 5 až č. 10

v Praze dne 2 2 ~62~ 293;: V Praze dne 2 tl 42- 2017

   lng.0tekar Vích lng. Miloš Vácha

starosta Městské části jednatel společnosti S'i'AMET, s.r.o.

Praha — Dolní Měcholupy vedoucí účasthc “sdružení
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