
T DODATEK č. 3

O __ ,' ._ ke smlouvě o dílo č. 64710IRM12018 ze dne 29.05.2018, ve znění dodatků č. 1 a 2

__“u Ž,! (5. 647/orRM/2018
ĚF ns- “ ! (smlouva :) díio schválena RM dne 30.04. 2018, č. usn. 42612018
'..'_-::'_'_Ě ) ' ; tento dodatek schválen RM dne 07.01.2019. č. usn. 2012019)
"3.5 _.= f.,

'- podle 5 2586 a násl. zákona číslo 891220012 Sb., občanský zákoník. \: platném znění (dále jen

! FÚ“ OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zapiacení

ceny za jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
Sidia: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupené: lng. Jindřichem Vařekou, starostou
|Co: 00243132
DIČ: (3200243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o.
sídlo: K Podlesí 649. 261 01 Příbram
zastoupený: Martinem Pečenkou, jednatelem

IČO: 2?240038
DIČ: CZ27240088

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C106893
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.05.2018 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci
„Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram VI|“. V průběhu provádění stavebních prací byla
zjištěna nutnost provedeni změn (změny přípustné ve smyslu zákona č. 1342016 Sb., v platném znění
5 222 odst. 4) - změna hodnoty prací \: zákonném limitu). Na základě uvedených změn oproti projektové

dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smiouvě o dílo.

||. ZMĚNY

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

2.1. Stavební práce na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram Vll", vše v podobě a kvalitě

blíže specifikovaných \: projektové dokumentaci (dále gen PD) & v rozsahu daném dle příloh srrllowyr a

dodatků č.. 1 a 2 & modifikacemi, které jsou nedftnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list c. 3

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

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách &. 52131990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díta činf:

cena celkem 19 777 215,26 Kč bez DPH

DPH 4 153 215,21:| Kč
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Cena včetně DPH 23 930 430.46 Kč 019

1?

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude 1?č

vykázána a odvedena \: souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plneni _

nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny,

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu & každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výíiscích dodatku. \

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek &: 3 uzavřeiy svobodně & vážně. že jim nejsou známy jakékoliv

skutečnosti, které by jeho uzavření vyiučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že

v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smiuvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru

smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 3 smiouvy o dílo je příloha:

Zadávací Hsi č. 3 s přílohami

q ' ,

v Příbrami dne „&%-91.391řř...

za objednatele: za zhotovite1e:

město přišr'ám " nířs'išši přibra'n'i 'šfrl'
lng. Jindřich Vařeka, starost Martin Pečenka, jedn

b_ólp-if K. 434 ;

zlxrr-ÍAILŠ



AKCE: PUDNÍ VESTAVBA z 28. - ÍJNA, PŘÍBRAM vn

% Zadávací list č. 3 500 č. 647/0IRMX2018
.o!-

Zhotovitel: MTStau Příbram, s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram Vl

Zadávací list vystavil: Bc. Svatopluk Chrastina, Ing. Pavel Bureš

Datum: 04.01.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují \: souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: změna 3 ks interiérových protipožárních dveří
2 duvodu pozárnlhe oddelení prostoru ústrední atny ma dle projektové dokumentace dojít osazen:
3 ks dvoukřídlových dveří 5 plastovými rám; s požadovanou požární odofností dle požárně

[ bezpečnostního řešení stavby. Zhotovitel informoval, že po průzkumu trhu není možné dodat dveře
s požadovanou požární odoinestí \: plastovém provedení. Bylo dohodnuto, že budou dodány dveře
\: háiníkovém provedení. Výhodou tohoto řešení je větší životnost Oproti plastovým dveřím, vzhledem
vysoké frekvenci jejich používání.

Počet připojených příloh: 1 Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

— 104 197,20 Kč + 257 782,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: prodlení termínu dokončení stavby:

+ 153 585,00 Kč změna nemá vliv na termín dokončení díla
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 zhotoviteie

lng.Vm Martín Peče
Datum: ()%-01.3.04? Datum: 0% Úf- 201?

|ng. lave| lures Bc. va op u rastma
zástupce ve věcech odborných pověřen řízením stavebních prací

Datum: Git 0-4- 2049 Datum: DL!- 01- 240-1?

|

ng. van rzmc y Ing. Richaru' agner
technický dozor stavebníka projektant - autorský dozor

Datum: Datum:



F

ROZPOCET &
* Stavba: Půdní vestavba zs 28.řijna, Příbram vu ŘQšÉÉ "\“É:

Objekt: Vícepráce - dveře 9 a 10 JKSO; 40? 55.5% " _ '
' ECO: && „129 " ' .

Objedneiel: Zpra novel: 345353“ '.Ěz-Í -'

Zhotovitel: Datum: 6, s. 201 s “J“ :L'o_

ac . Množstv! Cena Hmc. ""
_ Kód položky Popls MJ celkem iednoucová Cena celkem celken. A;; _

' !--—_ll--- 8 B

psu Práce a dodávky Psv 153 505,00 0,000

766 Konstrukce truhlářské 153 585,00 0.000

D+M vnitřní dveře plastové 1800x2100mm - specifikace dle

K046 tabulky výplní otvorůígj 34 732,40 -34 ?32.40 0.000

D+M Vnitřní AL dveře včetně zárubní 18002100mm (Bílá

barva. bez přípravy na nteviránl kartou, bez panikového
K046111R kování, KlikaJKlika, otevíravé křídlo opatřeno zastrčí) 89 885.60 89 885.60 0,000

D+M Vnitřní dveře plastové 1600x210CImm — specíňkaee dle

K047 tabulky výplní otvorů(9) 34 732,40 »69 464,80 0.000
D+M vnitřní AL dveře včetně zámbnf 1GDM100 mm (Bílá

barva. bez přípravy na otevlránl kartou. bez panikevého

K047111R kování, KíikaiKliI-ía. otevíravé křídlo opatřeno zástfčí) 83 948.30 16? 096.60 0.000

Ceikem 153 585.00 0,000
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