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Dodatek č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

„Zhotovení projektové dokumentace pro revitalizaci parku U 

Kněžské louky“ 

 

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi stranami: 

  

Objednatel:   Městská část Praha 3 

se sídlem:   Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

IČ:    00063517 

DIČ:   CZ00063517 

zastoupený:  Mgr. Alexander Bellu, starosta 

(dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

Dodavatel:  A plus spol. s r.o. 

se sídlem:  Vysočanská 568/49, PSČ 19000 Praha 9 

Kontaktní adresa: Freyova 1/12, PSČ 19000 Praha 9 

IČ:   49705857 

DIČ:   CZ 49705857 

zastoupený:  Ing. arch. Zdeněk Teplý, jednatel 

bankovní spojení:  

zapsaný v OR: obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 

22672 

(dále jen „dodavatel“) 

 

1. Preambule 

1.1. Objednatel a dodavatel (společně dále v textu „smluvní strany“) spolu dne 24.10.2017 

na základě výsledku zadávacího řízení objednatele na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem „Zhotovení projektové dokumentace pro revitalizaci parku U 

Kněžské louky“ zadávanou v zadávacím řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek 

dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve  vypracování všech stupňů 

projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na stavbu „Revitalizace parku 

U Kněžské louky“ (dále jen „smlouva o dílo“).  

 

2. Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností stran ze smlouvy o dílo. 

Takovou úpravu smluvního vztahu shledávají smluvní strany nezbytnou s ohledem na 
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skutečnost, že došlo ke sloučení územního řízení a stavebního povolení, respektive 

projekt nevyžaduje samostatné stavební povolení. 

 

2.2. Ustanovení čl. II. odst. 2.4. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: 

 
Projektové dokumentace pro územní řízení a pro provedení stavby (rovněž dále jen 

„projektové dokumentace“) musí být vypracovány v souladu s pokyny a požadavky 

objednatele, v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

nařízením Rady hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy a dalšími právními předpisy a 

musí být odevzdány objednateli v následujícím členění: 

 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) – dílo č. 1 

- bude předána v počtu 6 paré + 1x CD (ve formátu PDF, DWG, XLS, DOC nebo 

JPG) 

 

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně rozpočtu a 

soupisu prací s výkazem výměr – dílo č. 2 

- bude předána v počtu 6 paré + 1x CD (ve formátu PDF, DWG, XLS, DOC nebo 

JPG) 

 

 
2.3. Ustanovení čl. III. odst 3.1. smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran mění 

tak, že nově zní: 

 
Dodavatel se zavazuje provést jednotlivá díla nejpozději do: 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) - do 2 měsíců od uzavření smlouvy 

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) - do 30.12.2018 

 
2.4. Ustanovení čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran mění 

tak, že nově zní: 

 

Za řádné provedení děl dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli 

ceny díla takto: 

- za vypracování DUR včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí 

cenu díla č. 1 skládající se z částky ve výši 510.200,-Kč bez DPH a z částky 

odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění 

- za vypracování DPS cenu díla č. 2 skládající se z částky ve výši 891.480 ,-Kč bez 

DPH a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného 

plnění 

 

2.5. Ustanovení čl. V. odst. 5.4. smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran zcela 

vypouští bez náhrady. 
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2.6.  Ustanovení čl. V. odst. 5.5. smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran mění 

tak, že nově zní: 

Cena díla č. 2 je splatná na základě faktury vystavené po řádném předání DPS. 

2.7. Veškeré zmínky o dokumentaci pro stavební povolení (DSP) ve smlouvě o dílo se bez 

náhrady vypouští. 

 

2.8. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

  

3. Závěrečná ustanovení 

3.1.   Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména 

          zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

          

3.2.  Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech v českém jazyce, z nichž objednatel  

        obdrží po dvou a dodavatel po jednom vyhotovení. 

 
3.3.  Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.  

 

3.4. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 

dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské 

části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené 

v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek.    

 

 

 

V Praze dne …………                                                       V Praze dne: …........ 

 

 

 

 

 

……………………………………..            ………………………………  

za objednatele               za dodavatele 

    


