
O
DODATEK č. 6

i i ke smlouvě o dílo č. 64710IRMI2018 ze dne 29.05.2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5

f 1— č. 647/OIRM/2018
_f E_- (smlouva o dílo schváfena RM dne 30.04. 2018, č. usn. 4282018

' \p- „(i tento dodatek schválen RM dne 01.04.2019. č. usn. 31312019)
5—

Bař 2 % podíe 5 2586 a násl. zákona číslo 89120012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

&=. a 03
i 00 . . . . . . ,

Touto smlouvou se zhotowtel zavazule k proveden! dlla & objednatel se zavazule k zaplacem

ceny za jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108? 261 01 Příbram

zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou. starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132

&

1.2. Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o.
sídlo: K Podlesí 649, 281 01 Příbram
zastoupený: Martinem Pečenkou,jedna1elem
|C0: 27240088
DIČ: CZ27240088

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

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29052018 smiouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci

„Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října. Příbram VII“. V průběhu provádění stavebních prací byla

zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu zákona č. 134i2016 Sb., v platném znění,
ust. % 222 odst. 3) — prodloužení termínu s ohledem (časovou náročnost víceprací & 5 222 odst.4) -
změna hodnoty prací \: zákonném limitu). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci
je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o díio.

Il. ZMĚNY

Článek II. Předmět dila odst. 2.1. se měni takto:
21. Stavební práce na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram V||“, 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, 4 a 5 s modifikacemi, kteréjsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příioha č. 1: Zadávací listč. 6

Článek |||. čas plnění odst. 3.1. se měni takto:

Za dosavadní text odst. 3.1. se doplňuje: „Termín dokončení dila se prodlužuje o 9 dnů z důvodu nutnosti

provedení změn die Zadávacřho listu C. G.“
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Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách (5. 52611990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 20 523154,59 Kč bez DPH

DPH 4 309 862,46 Kč

Cena včetně DPH 24 833 017,05 Kč

K ceně bude připočtena DPH V zákonné výši ke dni vystavení daňového dokiadu. DPH na výstupu bude \
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění
nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má piatnost originálu a každá ze

smiuvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 uzavřely svobodné & vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemné \: omyí & berou na vědomí, že
v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomějimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním \: registru
smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 6 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č. 6 s přílohami

v Příbrami dne 21012019

za objednatele: vit Ie:

město Příbram av " ram s„r.o.
Ing. Jindřich Vařeka, starosta Martin čenka, jednat
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AKCE: PUDNÍ VESTAVBA zš zašímn, PŘÍBRAM vn

Zadávací Ířst č. 6 SDD č. 647/01RMI2018

Zhotovitel: MTStav Příbram, s.r.o., |< Podlesí 649, 261 01 Příbram VI

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

Datum: 29.03.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny:

- D+M SDK pohledu mezi akustickým a ši mym SDK
— Klempířské prvky
- Přídavná tepelná ízoiace nad stropní konstrukcí u příček
— Upraua ovladače klimatizace
- Upraua u výtahových dveří
- Ustředni vytápění
- Zdravotně technické zařízení
(popisjednotlivých změn je uveden \: příloze)

Počet připojených příloh: 8 Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

33 870,00 Kč 199 151,16 Kč

VÝSIedná cena změny bez DPH: prodlení termínu dokončení stavby:

165 281,16 Kč 9 dnů

Veškeré práce budou spiňovat podmínky Smlowy :) dílo a budou provedenyr ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky . ro ceié dílo.

Podpis zmocn ' ' Podpis zmocněnce zhotoviteie:

Ing. Milan tu a ve oucr IRM Martin Pečenka - jedn
Datum: i| ÍI| ÍIIÍ Datum: Dfiaoť-h204 -

Ing. Pavel Bureš - OIRM .c. vatop u i'm; 019, www,
zástupce ve věcech odborných pověřen řízením stavebnícp'brací

Datum: 04-09.2019 Datum: Oď-OŘ'QJD'I'“

ng. Ivan Strážnic ý Ing. Richard Wagne

technický dozor stavebníka projektant - autorský d

Datum: 04. (? ' _ ýÚ/fl- Datum: 01- Ú'Lf- 'ZCÍÚE'
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ROZPOCET
stavba: Půdní vestavba 13 25mm. Příbram vu

Objekt: D+H SDK podhledu mezi akustikou & šikmým SDK JKSO:

' ECO:

Objednatel: Zpracoval:

Zhotovitel: Datum: 21. 2. 2019

RČ . Množství Cena Hmotnost

— u__I?.— .-

PSV Práce a dodávky PS'V 01 848,80 0,000

[ 763 Konstrukce suché výstavby 61 848,80 0,000

763161761R D+H SDK podhledu mezi akustikou a šikmým SDK

1 2 nadhledem vč. lišt 578.00 58 348,80 0,000

a—Presunnmowosomaawmaaopraw mm“—
Celkem 51 848,80 0,900
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ROZPOCET %$; .
Stavba: Půdní vestavba ZŠ zeman, Příbram vu „ ová“

' ' Objekt: KMM"ské PWM! JKSO: &,
ECO: . O

Obiednatel: Zpracoval: - 19!
zhotomei: Datum: 11. 3. 2019 \., <
P.Č . Množství Cena Hmotnost \\

_ Kód položky POPIS MJ celkem jednotková Cena celkem mrkem \

na__II_-" .- „_

PSV Práce a dodávky PSV 41 153,80 0.000

754 Konstrukce klempířské 41 153,80 0,000

Lemování výiahové šachty (mezi střechou & výtahovou
! šachtou) TiZn vč. přesunu a dopravy 9.880 180,00 1 ?78.40 0.000

___
D+M Lemování výtahové šachty (mezi fasádou & výtahovou
šachtou) TiZn vč. přesunu a dopravy g_ooo

Celkem
41 153,80 0,000

i

|
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ROZPOCET
Stavba: Půdnl vestavba ZŠ 2B.října, Příbram WI

' Objekt: Přídavná tepelná Izolace nad stropní konstrukci u příček JKSO:

ECO:
Objednatel: Zpracoval:

Zhotovitel: Datum: 27. 2. 2019

V Množství Cena Hmotnost> W KódWW Pap“ “" oeikem ]ednotkwá cena “"““ celkem
ll.-——u____ :-

PSV Práce a dodávky PSV 12 641,90 0,302

713 Izolace tepainé 12 641,90 0,302
Montáž izolace tepelné stěn a zákiadů lepením oebplošně

1 713131141 rohoží, pásů. dílců. desek m2 36,790 4 893,07

deskazpanovenopwyswmnum fzomm am
a_wesunnmt-tepemáaofaoe m——_—

Celkem 12 641,90 0,302
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\\ .ROZPOCET 99633“

Stavba: Půdní vestavba zš 28.října, Příbram vu o
. objekt: úprava Ovladače klimatizace JKSO: oa:

EČO: '\ 1:
objednatel: Zpracovai: \. .
Zhotovite“ Datum: 31. 1. 2019

Množství Cena Hmotnost
Kód pofožky— Jednotková

Il'-__ll__.- l- -

HSV Práce a dodávky HSV 34 537,00 0,000

3 Chlazení učeben a pobytmístní vestavby 34 537,00 0.000
typový ovladač nástěnný, napojení na řídící panei

!R89 vč.adapiéru a příslušenství, napojení na MaR 45,000 2 258,00 -33 870,00 0,000
D+M . Centrální ovladač sms mm se 407,00 68 407,00 o.ooo

Celkem
34 537,00 0,000
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ROZPOCET
stavba: Půdní vestavba zš 28.řijna, Příbram vn

* Objekt: Úprava u výtahových dveří JKSO:
Í ECO:

, Objednatel: Zpracovat:

. Zhotovitei: Datum: 18. 3. 2019

P.Č . Množství Cena Hmomost)

II_-__II____ _-

HSV Práce a dodávky HSV 10 775,36 0,000

4 Vodorovné konstrukce 10 775,30 0,000

M+D dlažby, M+D lišty) vč. přesunu hmot a dopravy

R01 materiálu 2 050,00 10 250.00 0.000
( .mÚprava u výtahové šachty stěny - \njfmaiba 12,105 525,30 0.000

Celkem W 0.000

\
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ROZPOČET 9,0
„ Stavba: Půdní vestavba zš 28.října, Příbram vn ' 00.

Objekt: D1.5 - Ústřadní vytápění JKSO: \
EČO: '

Objednatel: Zpracoval: ,
Zhotovitel: Datum: 18. 3. 2019

P.Č Množství Cena Hmotnost

"___nu"__-

PSV Práce a dodávky PSV 2 605,00 0,000

734 01.5 - Ústřední vytápění - Ds - Ostatní 2 605,00 0,000
Skříňka uzamykatelná pozinková, čelní strana komaxítovaná

Po|81 o veiikosti cca 450'450'150mm vč. přisiušenství 1 302,50 2 605,00 0.000

Ceikem
2 605,00 0,000
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f ROZPOCET ,
Stavba: Půdní vestavba zš 28.října, Příbram vu

" Objekt: 01.2 . Zdravotně technické zařízení JKSO:
* ECO:

Objednatel: Zpracoval:

' Zhotovitel: Datum: 19. 3. 2019

r P.Č Množství Cena Hmotnost

Kód poražky“u jednomová
ll.-——ll_-__ __

PSV Práce a dodávky PSV 1 719,30 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 719,30 0,000
"_Montáž urinálu _m 573,10 1 719,30 o.ooo

Celkem 1 719,30 0,000
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_ Pogis změn zadávacího listu č. 6 : '.._, e .

0555
' ' 1. D+M SDK podhledu mezi akustíkou a šikmým SDK “ -

Jedná se o doplnění SDK podhledu mezi akustickým podhledem a šikmou částí stěn, tak aby %?
\,\_-_._-',oba podhledy byly vjedné rovině. Tyto práce nebyly jednoznačně specifikovány v PD a nebyiy Ě:

zahrnuty v rozpočtu k SOD. ""

2. Klempířské prvky 1..
Jedná se o klempířské práce, které nebyly jednoznačně specifikovány v PD & nebyly zahrnuty Ě;
v rozpočtu kSDD. Jde o oplechování výtahové šachty : obou stran přes všechny patra a n„ 53
oplechování ve střeše. - ' ' 2 u,

::r
50 k

3. Přídavná tepelná izolace nad stropní konstrukcí u příček ŽŠ; Í
Jedná se a práce, které PD neřešil a vyplynuly až při provádění stavebních konstrukcí. V místě . “
rozdílné výšky stropů, dojde k zateplení příčky, aby nevznikal tepelný most. Není zahrnuto
v rozpočtu k 500.

4. Úprava ovladače klimatizace
Tato úprava vyplynula : požadavku školy. Původně navržené ouiádání VZT \: každé třídě, bude
nahrazeno centrálním ovladačem umístěným \: kabinetu.

5. Úprava u výtahových dveří
Jedná se a práce, které \: PD nebyly jednoznačně popsány. Vyprynulv až při provádění
stavebních prací. Po vybourání nových otvorů pro výtahové dveře bylo nutné místo
zabetonovat a zadláždit. Práce nebyfy zahrnuty v rozpočtu k SOD.

6. Ústřední vytápění
V rozpočtu je dodávka skříněk pro ÚT v menším počtu 0 2 ks. Tento rozdíl je obsahem
změnového listu.

7. Zdravotně technické zařízení

V rozpočtu je montáž urinálu \; menším počtu 0 3 ks. Tento rozdíl je obsahem změnového
listu.


