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" \? “1 DODATEK &. 7
É;.._ ke smiouvě o dílo &. 64TIOIRM12018 ze dne 29.05.2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

““I“
* .g; 55 č. 647/OIRM/2018

l?— 41. 3 (smlouva o dílo schválena RM dne 30.04. 2018, C. usn. 42612018

£ * tento dodatek schváfen RM dne 30.04.2019. c. usn. 959 9019)

3535? podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89120012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

3 ' 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dita a objednatel se zavazuje k zapIaoení

ceny za jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zasioupené: lng. Jindřichem Vařekou, starostou

IČO: 00243132
DIČ: 0200243132

(dáže jen „objednatel")

&

1.2. Zhoíovilel: MTStav Příbram s.r.o.
sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram

zastoupený: Martinem Pečenkou, jednatelem
IČO: 27240088
DIČ: CZ27240088

!apsany u Městského soudu v Praze, spisová značka C106893
(dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.052018 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci
„Realizace půdní vestavby ZŠ 28. říina, Příbram VII“. v průběhu provádění stavebních prací byfa
zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu zákona (5. 13412016 Sb„, v platném
znění. ust. 55 222 odst. 3) — prodloužení termínu s ohledem časovou náročnost víceprací & €; 222
odsm) - změna hodnoty prací vzákonném limitu). Na základě uvedených změn oproti projektové
dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě :: dno.

||. ZMĚNY

Článek II. Předmět dila odst. 2.1. se mění takto:

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

kvafitě blíže specifikovaných \: projektové dokumentaci (dále jen PD) & v rozsahu daném dle příloh

smlouvy & dodatků č. 1, 21 3. 4. 5 a 6 s modifikacemh které jsau nediinou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací listč. ?

článek m. Čas plnění odst. 3.1. se mění takto:

Za dosavadní text odst. 3.1. se doplňuje: „Termín dok0nčer|í díla se prodlužuje o 6 dnů zdůvodu

nutnosti provedeni změn dle Zadávaciho listu č. T."
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Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto: ' &? gb
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526f1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, “(?-_“

dohodly, že cena za zhotovení díla činí: \

cena celkem 20 902 280,54 Kč bez DPH ;,

DPH 4 339 478,91 Kč
Cena včetně DPH 25 291 759,45 Kč '

|< ceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokiadu. DPH na výstupu
bude vykázána a odvedena \: souřadu s matným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění

nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní čjánky smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originářu & každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtíscjch dodatku.

Smluvní strany prohlašuji, že Dodatek č, ? uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv

skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedíy se vzájemné \: omyl & berou na vědomí, že
v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomějimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. ? nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru

smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. ? smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č. 7 s přílohami

*? -l]5-- 2019
V Příbramidne

za objednateie: za zhotovitele:

;1-Ésto Příbram MTStav Příbram lrc
Ing. Jindřich Vařeka, starosta MartinPečenka, je | natel

2 | Ž. I' i .2 ;I i\Čs



AKCE: PUDNÍVESTAVBA z zašímn, PŘ BRAM vn
7 . . , . .. „
%O— zadavaa Ilst c. 7 SoD c. 647/OIRM/2018

zhotovitel: MTStav Příbra m, s.r.o., |< Podlesí 649, 261 01 Příbram Vl

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

Datum: 29.04.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují \: souiadu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
» protipožární úprava dřevené konstrukce
- elektroinstalace
- ostatní náklady

, - světlovodv
(popis jednotlivých změn je uveden \: příiozej

Počet připojených příloh: 5 Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 379 125,95 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: prodlenítermínu dokončenístavby:

+ 379 125,95 Kč 6 dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakostí
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmecněnce objednat- Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Milan Štufka — vedoucí OIR Martin -'- — 'W-I-f-Ti - -
DaEtyLmÉ__i „_r| rpg Í „ 23.09 íig Datum: '23 .oq_ »_

Ing. Pavel Bureš - OIRM Bc. Sva A??Wfíďi'ťs ma
zástupce ve věcech odborných pověřen řízení stavebních prací

Datum: a ?. oegm __ _ Datum: 263g „7,05

ng. van raznlc \! lng. Ric a , agner

technický dozor stavebníka projektant - !!torský dozor

Datum: 30. O .Q04Ě33 Datum: 50.0%. 20493
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1. Protipožární úprava dřevěné konstrukce (nátěr), \___

V rozpočtu k SOD tyto práce nejsou obsaženy. Požadavek na provedení úpravy dřevěných \\viditelných konstrukcíje požadován ve zprávě PBŘ.
\

Tento druh prací ceníky ÚRS neobsahují. Práce jsou prováděny „Způsobilou osobou“ a jedná setedy 0 „R“ položky. Ceny v předloženém rozpočtu neize zkontrofovat nabídkami jiných ňrem nainternetu. Cena se stanovuje zpracováním nabídky na konkrétní případ dle stanovené technologie.Dle zkušeností z předcházejících realizací považují nabídkovou cenu za přiměřenou.

2. Elektroinstalace.

Jedná se o metráž kabelů mezi rozvodem v podlaží (pod podhledem) a přívodem k rozvaděčům.

Tato výměra není obsažena v rozpočtu k SOD.

Dále se jedná o úpravy vyplývající z přípravy pro interiérové vybavení a estetické úpravy rozmístěnívývodu pro svítidla v obou schodištích do 4.NP dle požadavku projektanta.

Ceny kabelů jsou v souladu s rozpočtem, „R“ položky považuji za přiměřené.

3. Ostatní náklady.

Náklady na VRN jsou zde vypočteny poměrem mezi délkou výstavby die SOD (270 dnů) aprodloužením termínu vlivem ZL (42 dnů vč. ZL7). Základní částky pro výpočet ve výši 205 000,-— a
2 500,-- Kč jsou die nabídkového rozpočtu k SOD.

4. Světiovody.

Při montáži potrubí světlovodů bylo nutné obcházet stávající konstrukce v prostoru půdy. Trasu
potrubí světlovodů bylo třeba upravit na základě dodatečné statické úpravy krovu. DáIe je třebaprovést tepelnou izolaci potrubí dle požadavku, který vznikl při dozorové činností výrobcesvětiovodů — VELUX (z důvodu zamezení kondenzacej'Tyto práce při zpracování nabídkové cenynemohly být zhotovitelem předpokládány.

v Příbramř dne 29.04.2019 Za TDS: Ing. Ivan Strážnický
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zPOCET
Vba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII

f'objekt: Protipožární úprava (nátěr) dřevěné konstrukce JKSO:

EČO:

„") objednatel: Zpracoval:

„=“ Zhotovitel: Datum: 28. 1. 2019,

P.Č . Množství Cena Hmotnost

(' "__-n.-

PSV Práce a dodávky PSV 257 103,00 0,000

703 Dokončovací práce - nátěry 257 103,00 0,000
783R01 Protipožární nátěr 3 vrstvy „ 327.080 175,00 57 239.00 0,000

Flamgard transparentní protipožární zpěnitelný nátěr

2 783R01-1 (spotřeba 1119/1112) kg 371, 700 345, 00 128 236,50 0,000
783R02 Vrchní krycí nátěr „ 327,080 05,00 27 801,80 0,000
783R02-1 Lak 31818 (spotřeba 0,4 kg/m2) 147,186 232,10 34 161,87 0,000

5783R03 Přesun hmot pro - Dokončovací práce - nátěry _m 258 191,42 5 153,83 0,000
5703R04 Pomocné lešení „ 25,000 180,00 4 500,00 0,000

Ceikem 257 103,00 0,000
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ROZPOCET \,;3,
„ Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII

(%$ (&
Objekt: Elektroinstalace

JKSO: &'? _
ECO: O „ýObjednatel:
Zpracoval: .

Zhotovitel:
Datum: 3. 4. 2019 ,

“
ll___"__-_.-

PSV PSV
37 198,50 0,000

01.3 Silnoproud
37 198,50 0,000

___-__

-_——-_01l
u_———_

n_-—_-—
l_I----7 R03-1 materiál kp! 1,000 4 790,00 4 790,00 0,000u_m-m_——
::N—m

Celkem
37 198,50 0,992
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zPOCET
„„,- Půdní vestavba zš 28.říjr|a, Příbram vn

gule“ Ostatní náklady JKSO:

ECO:

objednatel: Zpracoval:

zhotovitel: Datum: 9. 4. 2019

500 ' c M žstv' Ce H t t, ! P _ 110 I na mo 003

Kód pom“— ladmlkOVá
n- u_-__ .-

/ OST Ostatní 33 444,50 0,000
"_Zařízení staveniště (421270) * 205 000 n- 31 888,90 31 888,90 0,000

Územní vlivy (42/270) * 2 500 1.000 388,90 0,000
.m-Povozní vlivy (42/270) * 2 500 388,90 388,90 0.000
umJiné VRN (421270) * 2 500 __m 388,90 388.90 0,000
EWKompletní činnost (42/270) * 2 500 [33-- 388,90 388,90 0,000

Celkem 33 444,50 0,000
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ROZPOCET „,_._._,_
' Stavba: Půdní vestavba zš 28.řijna, Příbram vu Ni ..th

Objekt: Světlovody JKSO: “5310 pHirš—H €
ECO: \ E_ÍAFÚÁT .:Objednatel: Zpracoval: SEW PŘ Í B

Zhotovitei: Datum: 23. 4. 2019 _

PC - Množství Cena Hmotnost
Kód pOIOZky— jednotková

ll.-_— __-_ __

PSV Práce a dodávky PSV
51 300,00 0,000

766 Konstrukce truhlářské
51 380,00 0,000

Příplatek za složitost montáže vč. tepelné izolace kofem
světlovodu a drobného spojovacího materiálu (fólie, spony,

1 K035_c reflexivní lepící pásky, apod.) 14,000 3 670,00 51 380,00 0,000

Celkem
51 380,00 0,000
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