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. : . DODATEK č. 2

$ _ ke smlouvě o dílo č. YTDIOIRMRDW ze dne 24.08.2017 ve znění dodatku č. 1

». “iš

„g . č, FFG/OIRW2017

* již č. zhotovitele 841/DBHJ/221/17

' -_ jf ' (smlouva o dílo schválena Rl'vl dne 15.05.2017, usn. č. 48012017

' — tento dodatek schválen Rl'vl dne 28.05.2018 usn. č. 5862018)

podle 9 2586 a násl. zákona číslo 89l20012 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

IČ : 00243132

o|o ; CZ00243132

&. účtu:

a

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

sídlo : Na Bělidle 198121, 150 00 Praha 5

statutární zástupce : Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

IČ £ 60838744

DIC : 0260838744

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.03.2017 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci

„Realizace parkovišť P+R, Příbram — dílčí část 1 — Příbram VII, Drkolnov“. V průběhu provádění

stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu ust. 5 222 odst. 4)

zákona č. 134l2016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové

dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

ll. ZMĚNY

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

2.1. Stavební práce na akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram — dílčí část 1 — Příbram VII, Drkolnov“,

vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu

daném dle příloh smlouvy a dodatku č. 1 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 3

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 52611990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení dila činí:

cena celkem 3 767" 071,29 Kč bez DPH

DPH 791 084,97 Kč

Cena včetně DPH 4 558 156,26 Kč

DPH bude účtováno dle platné právní úpravy ke dni vystaveni daňového dokladu.
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Ill: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou vytiscích dodatku.

\

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známyjakékoliv

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 udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru

smluv.

Nedíln0u seučástí uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha: Přezkoumal:

Zadávací list č. 3 (včetně příloh)

v Příbrami dne; v Příbrami dne: u 10 na?

za objednatele: za zhotovitele:.

m5 snáhiašě'álšf

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

STRAB a.s.

David uller, zmocněnec
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AKCE: REALIZACE PARKOV! ř P+R - o LČÍ ÁST 1 - PRlBRAM vu, onxomov

Zadávací list č. 3 SoD č. 770/0lRM/2017

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

Zadávací list vystavil: ing. Pavel Bureš, Bc. Josef Pouzar

Datum: 22.05.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

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). lvyhodou 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 travním semenem nevhodná. Dle návrhu bude dodána vhodná zemina .

Počet připojených příloh: 1 Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

—30.414,79 Kč 2734053 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

— 3.074,26 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky 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 zhotovitele:

lng. Milan Štufka ! Ing. Vlasti [, ,' . ,

Datum: 22.05.2018 Datum: 22.05.2018

ing. Pavel Bureš

zástupce ve věcech odbornych Pověřen řízením stavebních pracr

Datum: 22.05.2018 Datum: 22.05.2018

' _ ng: pmasJOnegelr? Ing. Miloslav B|azej

__technicky dozor'ístavebhík. projektant

Datum: 22.05.2018 Datum: 22.05.2013



X.

STRABAG a.s.

.
mNa Bělidle 190121 100: 60838744

02- 150 00 Praha s orc: 0215013337441 STRABAG
Telefon: “1201222 868 111 www.strabag.cz

“.

Nabídkový rozpočet
vwa.1.5

Projekt: 841-081“ - parkovišťě P+R—Dílčí č. 1 - Příbram VII, Drltolnov
_

OBJEKT: Dodl!
Odpočet voz : dodání onuce

\

m
úprava :mltosti ornice napojením balvanů tl vrstvy 85.00

2601.00

dozoonvnvhominětmaž-tpldom mms.

Dvd-It!:

102303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na “malých
1311.00

1350.00

plodtách tl 50 mm rovina v rovinné & svahu do 1:5 :s.

Mm

___-___
162101105 Wdorovne pPot-rámem oo 10000 m výkopltursypanlny

09,43

zhornmtttaž4rs.nmm;

_——na_—
1ř1201211 Poplatek za uložení odpadu ze Martiny na skládce T

82.81 900.88

(skládkovné) to mu:

..?. Vodorovné dopravníznabenldéllcl oky přerušované 461,00
20256432

! 125 mm základni bílá barva (som-asy;

502450070 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,510 cm u? 138.5? 0740.97

přírodní :s oman;

dlažba zámková pmňlová 20x16.5x6 cm barevne 10. 21.00
6351.00

mw:-

..10. 506211214 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení mí 55.20 22.30 0204.90

betonovým dlažeb komunikací pro pěší tl 00 mm

skupinyA 15. 00651th

Celkem mepočet

007435 CZK

cmmm
Celkem včetně DPH 21%

/-"'* 0719.85 CZK

'" i : ;
-.' i „[ ""'j .=

V '\ř'i 3- v („Do—„a » .. z. “a . ; _ v „. <an

Místo
Datum

' podpis

SPlVWB—t-á Nabídkový rozpočet - na výšku - zkráceny 1 i 1
21.5.2018



%, PLNÁ moc

5“ '_ Obchodní ňrma: smaze a.s., ic 608 33 744

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 193121, PSČ 150 00

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

jejímž jménem jednají: lng. Ondřej Novák. předseda představenstva

ing. Jiří Dynka, čten predstavenstva

: m o o ň uj o

své zamésmance

'"9- “WirWin——technický vedoucíoblasti

Era “vtom—-=„Wm
vedoucíoblastí

“V“ Mai-im—-vedoucfwd- „„mea kaíkulacř

PWMFMMMM
přípmvya ka u c

“co""Po——stavbyvedoucí- VPJ
_

stavbyvedoucí- VPJ

“'s- WMPMC"“——mravní
stavbyvedouoí- VP

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:

dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména opravneni podávat a podepisovat nabidky, 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 ňnny STRABAG

a.s. při všech jednáních s obchodními parméry. fyzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy. pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti

__ vcetne projednání & 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.

Zmocnénoijadnsji a podepisují vždy dva společně.

Tato gina moc se uděíuje na dobu určitou do 31 .12.2018.

V Praze dne „[U lít-2013

lla!n jNovak ing. Jiří Dy ka

předseda představenstva člen před WRSWG

" .s.
;.

Zmocnění ři imám:

;m na, p ymen , unkce, podpis ;ménopříymení “funkce. podpis

Spoleoml is zapsána v oodmdním rejstříku u Minskem: soudu v Praze. oddíl B- “=*-" 7534 ; %
Sídlo: Na Bělidle 191.101, 02.150 00 Přilba 5: en. oic- 0200133er

. )



u E *

.. A"?

[. fB “


