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Dodatek č.2 ke Smlouvě o dítoč.0041/0loN{lll7

uzavŕená podle ustanovení $ 2586 a násl. zźtkonač.8912012 Sb., občanskýzákoník,
v platném znění (dáIe jen ,,občanský zákoník")

I. Smluvní stľany

1.1. Objednatel: Městská částPraha 5
se sídlem: náměstí 14. října 138114, PSČ150 22,Praha5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou
ICo: 000ó363l
DIČ: CZO0O6363|
bankovní spojení:
č.účtu:
(dále jen,,objednatel")

1.2.

1.3.

Zhotovĺtel:
se sídlem:
zastoupená:

IČo:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:
(dále jen,,Zhotovitel")

(společnétaké jako ,,smluvní strany")

osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních:
ve věcech administrativně tęchnických:

vPÚ DECo PRAHA a.s.
Podbabská l0l4l20, Praha 6 - 160 00
Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva
60193280

Ing. Pavel Richter, staľosta MČPraha 5

Miroslav Ptáček, pověřen vedením

Pavel Vokoun, vedo
přípravy a ręalizace investic,

Renáta Jelínková, ľefeľent oddělení
přípľavya rea|izace investic,
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1.3.2. Za zhotovitelez
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

II. Uvodní ustanovení

2.1. Výšeuvedené smluvní strany uzavřely dne 18.07.2017 Smlouvu o dílo
ě.004ll0loMV17, ve znění Dodatku č,.I ze dne 08.12.2017, na realizaci veřejné
zakázky s názvem ,,ZŠa MŠKořenského, objekt Pod Žvahovem 46312l, Praha 5 _
Hlubočepy _ rekonstrukce objektu - projektová dokumentace" (dále jen ,,Smlouva") a
objednatel se zavázal za toto dílo uhĺadit sjednanou cenu ve výši 1.739.250,- Kčbez
DPH, tj.2.104.493,- Kě včetně DPH.

2.2. Tento dodatek š:.2 (dálejen ,,dodatek") se uzavirá z důvodu rozšířenípředmětu dílaa
s tím souvisejícínavýšeníceny díla a změny termínu dodání díla.

III. Předmět dodatku

3.1. S odkazem na čl.7 odst. 7.6. Smlouvy se smluvní stľany dohodly na následujících
změnách Smlouvy.

V čl.3 odst. 3.2. Smlouvy se za odstavec označený písm. c) vkládá nový odstavec
označ,ený písm. d) následujícího znění:

3.3

,,d) dokumentące pro provedení stavby (DPS) pouze pro 3. NP včetněvýkazu výměľ;
zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (tn. slepý rozpočet); technické
a kvcllitativní specifikace navržených dodóvek a mateľiálůa vč.položkového
kontrolního rozpočtu investora; položka soupisu prací bude obsahovat popis položlql
jednoznačně vymezujícídruh a kvalitu prací nebo dodóvek, měrnou jednotku a počet
měrných jednotek. Výkaz výměr je uveden u kąždépoložky sol'lpisu a musí obsahovat
podrobný postttp výpočtll množstvípoĺožĺey.Dále bude součástíoceněný položkový
rozpočet, který bude vycházet z cenových soustav RTS čiÚns a časovýplán stavby
(harmonogľam postLlpu prací) v celkovém počtu 8 paré (8x DPS) a rovněž ]x v
digitálnĺ podobě na CD v editovatelných formátech EXCEL, W)RD, PDF a DĺľGą ]
x v digitóĺnípodobě na CD ve formátu EXCEL a PDF (výkaz výměr, soupis stavebních
prací), PDF (veškerá dokumentące včetně výlĺresů)a DĺľGa PDF (veškerévýlcresy). "
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Smluvní stľany se dohodly, že včl.4 se odst' 4.I. Smlouvy ruší a nal'lrazuje
následujícím zněním:

,,4.]. Cena za řádně provedené a předané dĺlo ą dalŠí s dĺĺem související tikony je
stclnovena tąkto:
- cena bez DPH dĺe čĺ. 3 odst' 3.2. písm' a) 601 750,- Kč
- Cena bez DPH dle čĺ. 3 odst' 3.2. písm. b) ] 033 500,- Kč
- cena bez DPH dĺe čĺ. 3 odst. 3.2. písm. c) ]04 000,- Kč
- cena bez DPH dĺe čĺ. 3 odst' 3.2. písm. d) 255 000,- Kč

Cena celkem
DPH 2]%
Cena celkem vč. DPH

].994.250,- Kč bez DPH
4]8.793,- Kč 2I% DPH

2.4]3.043,- Kč včetně DPH

(sĺovy: jedenmilióndevětsetdevądesátčtyřitisícdvěstěpadesát korun česĘch bez DPH)."

3.4. V čl. 3 v odst. 3'3. se za odstavec označený písm. c) vkládá nový odstavec označ,ený
písm. d) následujícího znění:

,,d) dílo dle odst. 3.2. písm. d) smlouvy do 5 ýdnů od účinnosti Dodatku č. 2. "

3.5. ostatní ustanovení Smlouvy ztlstávají tímto dodatkem nedotčena.

IY . Záv ér ečná ustanovenĺ

4.1. Smluvní stľany pľohlašují, Že si tento dodatek přečetly, žeby| uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jeho zveřejnění v ľegistru smluv ve smyslu zákona č,.34012015 Sb', o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
ľegistľu smluv, platném znění.

4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru
smluv za podmínek zákona č,. 340lŻ0l5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní Stranou' nejpozději do
3 měsíců ode dne podpisu dodatku. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů v dodatku, kteý bude zveřejněn v registru smluv podle věty první.
Smluvní strany pľohlašují, Že skutečnosti obsaŽené v dodatku nepovaŽuji za obchodní
tajemství ve smyslu $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich uŽití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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4. 5. Tento dodatek byl vyhotoven V pěti (5) stejnopisech, z nichŽ čtyři (a) výisky obdrŽí
objednatel ajeden (l) zhotovitel.

4, 6. Tímto Se Ve Smyslu ustanovení $ 43 odst' l zákona č. l3I/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje' žeby|y splněny podmínky pro platnost
pľávníhojednání městskéčásti Praha 5, a to usnesením RMČč.1916Ż4/Ż018ze dne
09.05.2018.

V Praze dne
/4.5. JDlg

Y Prazedne .....'..głq(. :!i]...t.0

za obj

Ing. Lubor Hoďánek, MBA,
předseda představenstva
VPU DECO PRAHA a.s.

Ing.

zhotovitele

raha,Pstaľosta

Ing. V Sejk,

D
představenstva

PRAHA a.s.

;ąfl:ľjl
vpu orco PttA'll,r a. :;' [ł.liiľ'labsi'lá 1olĄ/Ż()
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