
- DODATEK č. 5

_, _ __j': ke smlouvě o dílo č. 771l01RMl2017 ze dne 24.08.2017 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4

s “:

fr .; č, „norma/2017

& č. zhotovitele 841/DBHL/222/17

a?" ,;f (smlouva o dílo schválena RM dne 15.05.2017, usn. č. 4801201?

tento dodatek schválen RM dne 28.05.2018, usn. č. 586l2018)

- podle 5 2586 a násl. zákona číslo 8920012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění (dále jen

02)

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

statutární zástupce: ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČO : 00243132

DIČ : (200243132

bankovní spojení: _

č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

sídlo : Na Bělidle 198521, 150 00 Praha 5

Statutární zástupce : Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

„ Ing. Jiří Dyn ka, člen představenstva

ICO : 60838744

orc : czscsasr44

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.08.2017 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci

„Realizace parkovišť P+R, Příbram — dílčí část 2 — Příbram VII, Drkolnov u březohorskěho hřbitova“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve

smyslu ust. % 222 odst. 4) zákona &. 13412016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn

oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

||. ZMĚNY

Článek ||. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Realizace parkovišť P+R. Příbram — dílčí část 2 — Příbram VII, Drkolnov u

březohorského hřbitova-:“, - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci

(dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatků č. 1. 2, 3 a 4 s modifikacemi. které jsou

nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 5

Článek N. CENA ZA DiLo odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526l1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení dila činí:

Cena7212 528,13 Kč bez DPH

DPH1514 630,91 Kč

Cena celkem vč. DPH 8 727 159,04 Kč
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DPH bude účtováno dle platné právni úpravy ke dni vystaveni daňového dokladu. \?

|||: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvni strany prohlašují, že Dodatek č. 5 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 vědomějimi udanych nepravdivých údajů.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami & účinnosti uveřejnění

smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 5 smlouvy o dílo je příloha. Prezkoumaí:

Zadávací list č. 5 (včetně příloh)

V Příbrami dne: V Příbrami dne: Ha Ě. . |

za objednatele: ' za zhotovitele:.

město Příbram STRABAG a.s.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec

STMBAG a.s.

David Můller, zmocněnec
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, AKCE: REALIZACE PARKOVIŠ P+R - ono CÁST z - PŘ BRAM vu, DRKOLNOV u BEZ. H - enova

Zadávací list č. 5 SOD č. 771/0IRM/2017

_- Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

_,"- Zadávaci list vystavil: Ing. Pavel Bureš, Bc. Josef Pouzar

,: " Datum: 22.05.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu dila:

Předmět změny: Vodorovné značení a úprava zeleně

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace a Soupisu prací mělo dojít k nástřiku vodorovného dopravního značení dělící

čáry parkovacích stání. Bylo navrženo, aby dělící čáry parkovacích stání byly realizovány ze zámkové dlažby

barevném řešení (červená barva). Výhodou je, že není třeba dělící čáry obnovovat oproti nástřiku a také nižší

pořizovací náklady. Dále měla být odtěžená ornice a zemina použita zpět na terénní úpravy zeleně kolem

parkoviště. Bylo zjištěno, že tato zemina obsahuje velké množství kamenů a celkově je pro zpětné použití k

terénním úpravám a osetím travnim semenem nevhodná. Dle návrhu bude dodána vhodná zemina .

Počet připojených příloh: 1 Počet výkresů: 0

Cena méněpraci bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

" 131.766,75 Kč 127.823,54 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

— 3.943,21 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmín ky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitel

lng. Milan ltufkl lng. vuz—- fmi Ptáč

Datum: 22.05.2018 Datum: 22.05.2018

Ing. Pavel Bureš

zástupce ve věcech odbornych Pověře IZ mm s a n! L-

Datum: 22.05.2018 Datum: 22.05.2018

I'“ __. ng.- omjsg' on-ger. Ing. Miloslav Blažej.
-_,_ ' L'. ff.-'.:I ':il.. „:“-: „;12 -_,r_;

technický dozor stavebn ' . projektant

Datum: 22.05.2018 Datum: 22.05.2018
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STRABAG a.s.

—Na Bělidle 195021 100: 60830744
cz -150 00 Praha 5 o|o: czsoaaam MAGTelefon: +420 ! 222 868 111 www.strabag.cz

Nabídkový rozpočet
mer.,

Projekt: 041-DBHL - parkovišťč P+R-Dílčí č. 2 - Příbramu Břeaohorské

OBJEKT: Bod 4
Odpočet voz a dodání ornice

\

m, m m
101151113 úprava zrnitosti ornice rozoojením balvanů 11 vrstvy 000,00

2132100do 200mmvhominé tř. 1ažapldosoom2roueu
'

VD! | munice)

102303111 Doploénl zon-tiny nebo substrátu na vavruska:
13.50

1195200plochách |! 50 mm mina \: rovinné & svahu do 1:5

(Odem voz a osmmm

10364101 zemina pro terénní úpravy — ornice roce.-.a voz :m
66.00 898.00

46.03.00aerial

102701105 Vodorovné přondslénl do 10000 m výkopkulsypanlny 66,00 89,50
5300-10: horniny tř. 1 azitromvozsomrml

__ W.„.. m..... W......n—m1?1201211 Poplatek za uložení odpadu ze svpal'u'ny na skládce T 118,80 70,86
0130.97

(skládkovné) room voz .m miluj

..?. 915111121 Vodorovně dopravolznaěanl dělící čáry přerušované 575,00 179,76

E125 mm základni bílá barva tmm voz unum uuu;

592450070 dlažba zámková H-PROFIL 212016513 cm přírodní 55,50 128.50
4044225(Odem \l'DZ : nom mice)

59245012 dlažba Zámková prolilová 20:16:06 om barevna ma

19.53.501000011! voz 111 nm; mm:-111

..10. 595211224 Příplatek za korrblnacidmu barev a kladení 1112 53,50 22,30
„104,55betonových dlažeb komunikací pro pěší |! 00 mm

skupiny a [oa-zur voz . som mine)

Celkem rozpočet

-3.943.21 CZK
Částka DPH 21%

425,01 CZK

celemmm . ._ masczr

1:2 :- II:: ' :' _.ll ' a_i i i ". ,'; __
. ,'. .,. :.:

V ———_.—“__““_—_„______ ———_.—_._.____

Místo
Datum

—" " podpis

SPlVWB-l —5 lklabldkovy'r rozpočet— na výšku - Zkrácený
1 l 1

21 .52010

|



>? PLNÁ moc

Obchodní firma: srnnsno a.s., íč sos 30 744

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 190121, Psč 150 00

registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze. oddíl B, vložka 7634

jejímž jmenem jednají: lng. Ondrej Novak, předseda představenstva

ing. Jiří Dynka, člen představenstva

: m .o c 0 u i o

své zaměstnance

„u,-„,.„a—mm„...,-0
oblastí

„.nvram——„......„ý
vedoucí oblastí

„MMau-ER._vemenopam
a komorní

Rumpnmmm
přípravy::

stavbyvedoucí - VPJ

stavbyvedoucí - VPJ

ma. na"my,_„im
stavbyvedoucí —-

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil, Kč (slovy:

dvanact a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména opravneni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům

zadavatele. podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat

nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG

a.s. při všech jednáních s obchodními partnery. fyzickými & právnickými osobami a případně s

dalšími orgány a organizacemi státní správy. pokud to vyžaduje bezprostředně vykon jejich činnosti

včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních

věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu

korun českých) bez DPH.

Zmocněncí jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne ..a. ". "012013

lng. Ondřej Novák irig'i'Jm Dy ka

předseda představenstva clen před venstva

' STRABAG a.s. " " = *“ ' “' “;“

Zmocnění příjirn

' lng Víastírníí ak ' “=* = " ' ' ' "' - vedet"„; Horaw a kalkulací

hlavnlsíavbyve —VPJ „- p

jméno, příjmení, funkce, podpis jméno, pm'menl, funkce, PDUPÍS

“Normanemreisssszsesssnsaalš“*““"““ .lt
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