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Í DODATEK č. 5„ ' ke smlouvě o dilo &. 647f0lRMf2018 ze dne 29.05.2018, ve znění dodatků č. 1. 2, 3 a 4"FJ .l-

U' č. 647/OIRM/2018
(smlouva o dřřo schválena RM dne 30.04. 2018. č. usn. 426112018
tento dodatek schválen RM dne 04.03.2019, č. usn. 2032019)15

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 8920012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
02)

Touto smlowou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení
ceny za jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupené: Ing. Jindňichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: 0200243132
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1.2. Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o.
sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram
zastoupený: Martinem Pečenkou. jednatelem
IČO: 27240088
DIČ: c22?240088

m!;u ale!!L soulu \; lraze. spisová značka 0106893
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel & zhotovitel uzavřen dne 29.05.2018 smiouvu :) dilo k provedení stavebních prací na akci„Reaiizace půdní vestavby ZŠ 28. října. Příbram VII". V průběhu provádění stavebních prací bylazjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu zákona č. 13412016 Sb., v platném znění5 222 odst. 4) - změna hodnoty prací v zákonném limitu). Na za'křadě uvedených změn oproti projektovédokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

||. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:
2.1. Stavební práce na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram VIP, vše v podobě a kvalitě
blíže Specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příioh smlouvy &
dodatků č. 1, 2. 3 a 4 s modiflkacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č, 1: Zadávací list (5. 5

Článek lv. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách &. 52610990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, Ze cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 20 357 873,43 Kč bez DPH
DPH 4 275 153,42 Kč
Cena včetně DPH 24 633 026,85 Kč
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K ceně bude připočtena DPH \: zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude 'i'/:
vykázána & odvedena \: souřadu s platným znénfm zákona o DPH. Objednatel pro dané ptnění
nevystupujejako osoba povřnná k dani.

|||: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smiouuy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má piatnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní stranyr prohlašuji, že Dodatek č.. 5 uzavřely svobodné a vážně. že jim nejsou známyjakekoliv
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně \: omyl & berou na vědomí, že
v plném rozsahu nesou veškeré důsfedky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smďuvními stranami a účinnosti uveřejněním \: registru
smluv.

Nedílnou součásti uzavřeného Dodatku &. 5 smlouvy o dííoje příloha:
Zadávací íist č. 5 s přílohami

V Příbrami dne 2003 10.19

za obednateíe za zhotovitele:

město Příbram MTStav Přípram s.r.o.
Eng. Jindřich Vařeka, starosta Martin Peý'enka, jednat :
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069.005 AKCE: PUDNÍ VESTAVBA zš zajíma., PRÍBRAM vn

'9/
Zadavac: hst c. 5 SoD č. 647/OIRM/2018

Zhotovitel: MTStav Příbram, s.r.o., !( Podlesí 649, 261 01 Příbram Vl

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

Datum: 01.03.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souřadu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Francouzká okna u schodišt'ověho prostoru
Francouzká okna pro prosuetlení podkrovní :: odby Schodištovych prostor o rozměru 600 x 2200 mm
(označení C » 12 ksljsou navržena s rámy s dřevěných profiiů Euro IV s požární odolností EW 15 DPI.
Vzhledem k tomu, že u oken s dřevěným rámem není možno zajistit výše uvedenou požární odolnost, jenutná záměná rámů oken. Nově jsou navrženy rámy hliníkové přičemž dojde k navýšení ceny díla.

Počet připojených přííoh: 4 Početvýkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 110 966,80 Kč + 330 924,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: prodlenítermínu dokončení stavby:

+ 229 957,20 Kč změna nemá vliv na termín dokončení díla
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o díio a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé díio.

Podpis zmocněnce oblednatele- Podpis zmoc - = - - - ' - ' .Í

Datum: Oll— (9 Datum: 01.0 ._-

ů P.

Datum: ()A .o $,. .( '- Datum: 0

Datum: Očf. 03. 2,049 Datum: DH: -OŠ . 2319



Nl ]ROZPOČET
. __Stavba: Půdnlveslavba zš 28.října, Příbram vn

__ “'$—$—Objekt: Záměna protipožárních dveří Pozice c sto: _qu *
—

agrisObjednatef:
Zpracoval:

& *Zhotovitel:
Datum: 21. 2. 2019 &,
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Množství Cena HmotnostKód POÍOŽKy“--
celkem_-_—n__-š-_-__

PSV Práce a dodávky PSU
229 957,20 0,000

705 Konstrukce truhlářské
229 957,20 0,000D+M Okno 000x2200 mm - speciňkace dle tabulky výplní

K030 otvorů (C)
42,000 8 413.90 -100 960.80 0,000D+H Okno Hliníkové EW 15 DP1 60012100 mm (pevné

zaskiené okno - ůxní, zasklení izolační PO skic rl. 34 mm.
materiál AL systém HRE, Uw = 2.1 (cca), AL podkladový

K030a profi! 300 mm bez parapeiu (bílá barva) 12,000 27 577.00 330 924.00 0.000
gglkam

220 957.20 0,000
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