
_ DODATEK č. 4
23-15- __“ ke smlouvě o dilo &. B4WOIRMI2018 ze dne 29.05.2018, ve znění dodatků &. 1, 2 a 3

„“;“-ji _Í :
23%? č. 647/OIRM/2018

© “:*-ji'" 33.1 (smlouva o dílo schválena RM dne 30.04. 2018, č. usn. 4262018
* H,.

a?“ tento dodatek schváien RM dne 04.02.2019, 0. usn. 8632019)

i podle 0 2586 a násl. zákona číslo 0900012 Sb., občanský zákoník \: platném znění (dáie jen
H? 53:
„ OZ)
Vi“ u,;

Touto smlouvou se zhotoviiel zavazuje k provedení díla a objednatei se zavazuje k zaplacení

ceny za jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1,1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108. 261 01 Příbram
zastoupené: lng. Jindřichem Vařekou, starostou

IČO: 00243132
DIČ: C2002431 32

(dále jen „objednatel")

a

1.2. Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o.
sídlo: K Podlesí 649. 201 01 Příbram
zastoupený: Martinem Pečenkou, jednatelem

IČO: 21940088
DIČ: CZ27240088

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka (3106893
(dále jen .,zhotovitel")

PREAMBULE
Objednatel & zhotovitel uzavřeli dne 29.05.2018 smlouvu o dílo !( provedení stavebních prací na akci
„Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram VII“. Vprůběhu provádění stavebních prací byla
zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu zákona č. 134i2016 Sb., vplatném

znění, ust. 5 222 odst. 3) - prodloužení terminu s ohledem časovou náročnost víceprací & 5 222
00514) - změna hodnoty prací \: zákormém limitu). Na základě uvedených změn oproti projektové
dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dilo.

||. ZMĚNY

Článek ||. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:
2.1. Stavební práce na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28, října, Příbram VII“„ vše v podobě a

kvalitě blíže specifikovaných \: 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. 4

Článek |||. Čas plnění odst. 3.1. se mění takto:

Za dosavadni text odst. 3.1. se doplňuje: „Termín dokončení díla se prodlužuje o 10 dnů zdůvodu

nutnosti provedeni změn die Zadávacího listu č. 4."

1|ÍJI.IÁ"|i|<9.



výb
- . 'L'óč
Clanek IV. CENA ZA DILO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách 6. 52611990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 1

dohodly, že cena za zhotovení díla čini:

cena celkem 2012? 916,23 Kč bez DPH

DPH 4226 862,41Kč

Cena včetně DPH 24 354 778,64 Kč

K ceně bude připočtena DPH \; zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu

bude vykázána & odvedena \: souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané piněni \

nevystupuje jako osoba povinná k dani.

|||: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatni článkyr smlouvy zůstavají beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašuji„ že Dodatek č. 4 uzavřejy svobodně & vážně, že jim nejsou známy jakékoliv

skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně \: omyl a berou na vědomí, Že

\; plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomé jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smjuvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru

smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 4 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací jist č. 4 s přílohami

1 - .
V Příbrami dne 9822019

za objednatele: za zhotovitele:

;;ěsto Příbram . MTStav' řibram s.r.o.

Ing. Jindřich Vařeka. stara Martin Pečenka, jednatet

ŽI'ÍMJ



'a, AKCE: PUDNÍ VESTAVBA z 28.ŘÍJNA, PŘ BRAM vu
%“

Zadávací list č. 4 SOD č. 647/OIRM/2018

Zhotovitei: MTStav Příbram, s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI

Zadávací jist vystavit: Bc. Svatopluk Chrastina, Ing. Pavel Bureš

Datum: 04.02.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu dfla:
Předmět změny:
1 Výměna stoupu pod kleštinou multimedialni místnost)
2) Uprava soklu \: místnostech (5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5. 08, 5.09)
3) Keramická dlažba u schodiště B.NP
4) Uprava ovládání trakčního výtahu
5) Uprava krovu — požadavek statika
6) Dodávka a montáž OSB desek \: místnosti (5.13)
7) Montáž tepelné izolace tl. 140 mm

Počet připojených příloh: 9 Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 18 079,33 Kč + 368 780,30 Kč
Výsjedná cena změny bez DPH:

+350 700,97 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 dokumentem zakázk . ro celé dílo.

Podpis zmocněnce (: ' ' Podpis zmocněnce zhotovitele: 1 _

ng. lan tu a 'artm 'ejtr-nna-jenatel
Datum: 5402200? Datum! [)%-0220!

Ing. Pavel Bureš : _ ». „ u- .- .
zástupce ve věcech odborných pověřen řízením stav- ních prací

Datum: 09-02. 201" Datum: OH 02. Zofia

! IH! |ll|| llralnlcly ing ' _ , „ '! .

technický dozor stavebníka projektant — a Drský dozor
Datum: ()(/_ 02- 204! Datum: Ottog _Qmí ..



. 013. 2,0
. __ Komentář TDS k zadávacímu listu č. 4: “*

1/ Výměna sloupu pod kleštínou (multimediální místnost)
' Stávající sIaup krovu byl'o nutno vyměnit : důvodu statického a estetického. Téměř po ceIé výšce byl

stávající dřevěný sloup značně narušen.
Cena za výměnu je stanovena dle skutečných nákladů včetně řeziva na nový sloup. Vzhledem
k technické náročnosti cena odpovídá vynaložením nákladům.

2/ Úprava soklu v místnostech č. 5.03 — 5.09
Jedná se o úpravu sokfu mezi vinyjovou podlahou a keramickým obkladem stěn, kdy vinylová
podlahovina je přes speciální lištu vytažena cca 10 cm na stěny. \
Od této lišty pak pokračuje keramický okaad. Jde se o systémovou úpravu, která zajistí \: budoucnu
snadnějšía dokonalejší údržbu daných prostor.
Cenová relace v předloženém rOZpočtu odpovídá cenám na trhu. Odpočty jsou v souladu s rozpočtem
k SOD.

a! Keramická dlažba u schodiště B.NP
U nově budovaných schodišť ve III. NP je nutné sladit přechod stávající teracové dlažby a nové
keramické dlažby u schodišťových ramen. Siadění bude provedeno die návrhu projektanta rozšířením
nové keramické dlažby

; vložením AI. lišty ke stávající dlažbě. Původní varianta - dopiněnř dlažby „iitým teracem" nezaručuje
barevné sladění. Jedná se a úpravu estetickou.
Cena ivýkaz výměr odpovídají rozpočtu k 500 včetně odpočtu.

4! Úprava ovládání trakčního výtahu - 2. varianta
Tato úprava vzešla : požadavku školy a má přímý vliv na bezpečnost
Nabídkový rozpočet je oceněn dle spec. ceníku dodavateie výtahu. ÚRS takovéto ceníky nemá

5/ Úprava krovu — požadavek statika
Jedná se o dodatečnou úpravu nosných částí krovu. Tato byla stanovena a odsouhlasena statřkem. O
kontrole je pořízen zápis do SD.

Ceny odpovídají cenám \: rozpočtu k 500. Rozsah prací byl upraven po kontrole projektantem a TDS.

El Úprava podlahy v učebně č. 5.13 — dodávka a montáž OSB desek
Dodatečný požadavek výrobce sklopných lavic v multimediální učebně. Podlaha bude doplněna další
Iepenou vrstvou : OSB desek v tl. 12 mm.
Spolu se stávajícími dvěma vrstvami u OSB desek bude kotvení lavic dostačující.
Předložené ceny odpovídají rozpačtu k 500

7/ Montáž tepelné izolace

V rozpočtu stavby tato položka chybí, jed ně se o 2. vrstvu montáže izoiace přes krokve.
Předložené ceny odpovídají ceníku ÚRS.

Ing. Ivan Strážnický

01.02.2019



ROZPOCET
Slavia:: Půdnímtavba ZŠ ŽSJÚIH, Příbram VII
Objekt: Výměna Shupa pod kleštínou JKSÚ:

q,;
EČO:

Ohiadnatel:
Zpracoval:

Zhotovitel:
Datum: 20. 1. 2019

I č*H&M—'MMT—d
“_ "*“—"“.“_P: _ . . Množství Cena 1111101110111 !

| _ Kód pumy % Popns MJ celkem Mnohá Cena 00kem ceíkqm

-2'_ . ' _ „___-í _ . [:"-__- 31- ,
_ PSV Práce :MWPSV

5 150,00 0.000

75: „MMM_- _ ... __.______ ___ .. -. __ _ . .... 515000 _0902.' f !Výména starého sfoupu za nový sloup (vyřezání podlahy, .! í : ,'; Ídemomáž. podstofkomi, mmáž vč. spmřebm'ho matenáru .- : ]-! 1 702001 a řesunu hmm __ __ ____ ítgtun ___ _____1__00_g_ 513.001 515000 0.000.
ggg!

51503 0000
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oůeROZPOCET _

„ Sum: Púanimumazamsnamnmm vu (:
Objekt: Úprava soklu \: místnostech [5.03: 5.04: 5.05: 5.065-ng 5.08; 5.09) JKSO:

_ EÚD;
Objednatel: Zpracoval:
Znatovílel: Datum: 20.1.2019

PC . . -řF_M.-1ožstvi Cena - Hmotnost !_ Kód položky Popts MJ _! mlkem' _! íeř' IE __i Cena cefkem _ „__

i 2__j.' . ' -3 - .4' “&%-I' "( " "'a ..

PSV mne a mam vsv 40 500,7: 0,053 \

__ "£ ___ Pow: „mnm ___. _ __ __ ______-____.__ .. _ E!EJEru—MJ
! dii. vinylové 11. 2,5 mm - specmkaoe dle zadání (standartní Š Í ; j1 234110532_ výška sam 100.111 012 l 0005 45150 354135; _ ___ 0,000;
;2 720411112 Montážobwdo' sonar 110109315 „__m ,“ 00550 0000 0005171 __ 0000
::.— 204110000 003 “hisoHováPVCdaBOmng__ 01 T 02203 13.904 „1143401 __- 020
i 4 720001 „gm 5310111010000 camobmaajvm idlaafabianu m .- __ 00.050 000110.. 5404200 ___" g_m

_ m __ Dokončovací rico-obkhd ______ __ _ T____ _ 015100 _ -0,004_
!. , Montáž obkladů 111101110: keramidiýduhtadkýchdo 10 r , _! _1.2-.121473113 ksfmzre ' .M________ ÉĚMM_ 4415100 3.022“

Gcřkom 403,72 41,95:
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ROZPOCET
Stavba: Půdnívestavba ZŠ ZGJIjna, Příbram 1.01
003901: sup - xeramm mana u schodiště JKSO:

._|
EČO

Objednalel:
meooval:

2110101111191:
Datum: 15. 1. 2019„_________.______„_ __ __._______ ___„ „_ __. _ “___—___> JRC . ] ; Množslvi Cena Í Hmotnost !

_ _ Kód položky Poprs _MJ celke'm j.WV? Cena 005mm “B*“ ,

II 2 “___.____.__'._ 3 ' u_n“ “8“ 1
, PSV Práce a dodávky PSV

10 442,5 0,101
___,EL. Pudil Imm .. _. _ ___.. _._._ __ __ ___- „___W ..- „313325 ____..._U.=0_71_' j Montáž mmm : 0102011.- Refamiůífch schodišťových !__1__ř7714?1132 smr'mv' '121 00 man 1: do 90 mm na 18 200 69 50________1264 90 __ 0.058_i2 .77502 010201; _. sold______ ___—___ qa_2___ 1020 34730 ____56263 _____0_000_.Montáž podlah keramickým mmm mamma 10mm ' [3 f77157-1113 mmm Ie_-'-: do 12 mm: 102 5 30 303 90 1022.22 0 0201_ ___—F_LH4 097015001 fKemmfcká 0102011 -2měna - kolem shcoďšlé 1012 5.072 477 60 2 004.4? 0,000f- .

!
1

5 721570001 _Montáž mnam lišty brn 20.000! __ 55 00 ______1_1_1.1_0.001 __ __ 0,000_! _lCelckomvá dílafační 0215 m:.. barvasmbmd, výsm:s.5mm. ! j ' f _:771001 __ __ __ _ervf_1mm, m.gngmq bm _ _ _22 500:_ 312_00_____ ?020 od 0.000;77R03 15010111 smodišté - nademívka bm 31 4005 200 504 __ 3170 70 __ _ 0,000:
I0 990771204 __ iProsun hmat gm gang 01220153900110900 1: do 30 m _11. m 500 7 50; 2 000.33 __ 0000!

na Podšah : litého terasa _ _____ _ —8 112,21? 70.25!
F— ._

___—_——]——f__——_ "TT ' """"— " “" '" """“—"*; ;Sochky : přitom 010 litého terasa rovné :! 20 mm výšky 00 j ! . í ,ll 3234_„122_90_L1_5£nm___. ._______.___ ._ __ ...__ _ ...-..JL *- '31-500 _„._259;_5Q'_.-_:E.1l€=EL _ 193_531
Calkgm

15 3.56 43.10?
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1—3.ROZPOCET
0“. 511111011: Půdní vestavba zá 2311111., 910111111 vn

Objem: 2. varianta - Úprava ovládáni Trakčniho výtahu - dle požadavků invutora JKSO:' -
ECO.

Objadnateí:
Zpracoval:

Zhotovím:
Datum: 14. 1. 2019___—________________._„__._ ____„___ ———---1——-———“1_—*-"-- _. .-.. „___ _____ „__._._„___RC
Množství _ Cena _ Hmotnost

_ Kód položky Popis MJ ] 111101111 . 1950959“ Cen_a celkem 931_1051

U_l'_2-_„ - - ' 3“ ' m—u \
HSV Práce a dodávky HSV

59 960.00 0.000
_ 9 . MÉMMM ___ _. „___ __ __ __ „___ _ .___j__._mou ___. _0911';„' 110714 __ Dodávka 0111011 " vamivandah . 11111 ks 0000 5700 00 31 50000 0000rj 2 10171.: Dodávka 1111_-_ 011111 mmLe 2111 01110110 11s [ 1 000 1 000 00; 1 000 00 0,000: Instalace. 0111111011511 naprogramovárú čtečky - práce Í : i: 1111111111110. 100101300. 010151111 bude prmuana 1111 každé stanice _: !_“1 Vitam. bez pňbžení čipu neim & mnam provésl vnější _ _[__3_ K071—3 _ 1101014. ' - nake volně _1- 1-0! do stanice. kp! ' 1000 18 800 00! 13 .00 ___QMI4 K071-4 Nap ., :_- ování 111121101111111011011 .„M_H 1111 '“ 20_0oo1____1_5g_0_0___ 3 120 011 110011

J

__g_ 11071-5 __ Doprava a 11151111 11111111 __ 1000 00 100000 0111001
Cglllam

Ě 960,00 0,900
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ROZPOČET
-Stavba: Půdní “stavba ZŠ 2815110. Příbram WI

011111111: Úprava krovu - požadavky suma JKGO:
ECO:

Objednatef: 291000001:
ZhoIOvíleI:

Datum: 15. 1. 2019___—_______„____... __v - „_ __ _ „___.___?
. . 1

FC . ] - ] Množstw Gens ! ! Hmotnosi
! _ ! 11150 00111211, Popls MJ 110111111" 11111 „ „| 00 Cena celkem 095%" ]
ÍI—z .. .“ 1 ***-= 's- m' s

PSV práce : 1111110111111 Psv 110 451,44 1,70:
.-„É,..--____.£2“M„„ . „.__. __ „_ _. „___ „___ _____ __ 110451 __ _ 11.793F ! ÍMomáž 000111001 001111 511115111 vazby : 111111010 průřezové „1 „f „5 1L _1 1702332933____411110011! do 200 01112 , im __ 307,000: __ 102 00 55 900 10: 0 000' : i005121210 11021110 “ 110110111 hranofjakasf 1-11 11111110 4- 5 m _ 11113 3113, __5470-10 „029.301 1. 712.

___—H „ | |! KVH 111110001 111111111. 0101111101010 111111100 „* „=“ „- _l3 [0051.3002 i . .m3 ! 19611 15 003100 31106171 0000
„___—___„__„____________4 109370220: 'Přesun 1111101 ' 11011 tesařské v 1111 tech 11 do 30 m !% 107: 5045 2 90 a 101 noi 0 0005 ';998762R01 322111011 1101100111110 11111111 na stavbu 11 1 __ __ 14% ____3 000.011'__ 3 000 01 __ngj

0.195“
110 451g 1,10:

Strana 1 z 1
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ROZPOCET
Stavba: Půdnf vestavba ZŠ 20101111. Příbram VI!
011111111: úprava podlahy 11 1111111111100101111 110011110 5.10 01150;

EČO:
Objedmtei:

Zpracoval:
Zholouitel:

Daium: 29. 1 2010 „Č " ————'—""—"'"—'“""""—"
'"“— """ '"" '„T _ '" '—_—**'.—_T—""'_—“——Í_—"—'—'—!—'H—““—"—'|P. . . . Mnozstvi Cena mgtmsl _!

Kód položky Popis _ MJ 001110111 iednótkwá | Cena sestem „*ch „.

II: z . „___ 3 ' ' -.4 _- _6_ 11. '-
'( 9511 0101111 11 000111111 PSV

?: 010.115 0.000
782_ Konstrukcemafská _ __ _ _ ___ _ ___________ ___________ __?gmpL _ 3.930r—'"——"—'——HT—“"_—. ' '““ "“ "_' '!— 1' *.T 1 ]

„i_l 7625301 „[Montáz OSB&$ka ti. 12 mm „11112 „ 1823401" 135,001 _ 25161230 ____ _ ______0_%! 1510100001101; 053 011111111 12 11111111 (25001575) 11111 ," ! Í„: 2 „176251314M3 __ __________________rm2 _„- __ 191,87? __ __ 148001 _ __ 28 397_8151 __ 0.000.i i ganojavací mareňáína cefapfašné lepení vč. 1001000111110 If ; „i _ „1 3 176219014 1111010110111 'm2 ' 18274011 87.70 10 02 30. _ mona
“__“f'——'—"— '_!"—"'—"-.—'__'_""'—'"—'_"——"————

' '
„

I' 4 199070220: 135011111 _1_1m__111_ 11111 11011 111113110 11 0111511111011 11 1111 as 111 __!30__ : 024_0071“ _ _ 5 95 __ 3 ném! 0,000-
m

7; 010.95 9,000
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- ROZPOČET
0 Stuha: Půdní 1101111111011 Zšmřšna. Příbram WI

\L'._."1.'--'- - -- . Šif-'“ 01111111: 111110111: 111101011 11, 1-10 111111 1113111.- :;„
.

ECO:
Objednatel: Zpracovat P Ř Í2110101111111: 01110111: 11. 1. 2019

0.11! . , 1111101111111 1 0111111 T 1111101110111_ Kód paniky Popa MJ Mým 1511119010115 Cena celkem _. celkem

Psv 11111111 11 11111111qu Psv 31 302,31 0.000

„. Il? „_ Izolace1eaL_„__________„__ __ .. _„_ _ Mí,_____€1!0£„
111111151: 1:01:01: 100011111 011101111 5111111511111 111000110 volně 111111 „. ; _11 113151121 101111111 111111121. pásů. desek __ __ __1-120 307 25 10- 35 002.31 _ 0,000;_2_ _ 33132011 91011111 11113 pro 111111101 111151110 11 1051111101130 311 111 ___1_9001' 1 500 001 1 5 00 0.0001

m 37 z 31 2.22!
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