
Dodatek č. 5

k smlouvě č. DIL/20/04/000386/2017 ze dne 28. 3. 2017 '“

na stavbu:

č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice

 

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200,l42 00 Praha 4 - Libuš

IČO: 00231142

DIČ: 0200231 142

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4

číslo účtu: 2000691349/0800

zastoupena: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

Se sídlem: Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2

Doručovací adresa: Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

Zastoupena: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

Zapsána v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25372

1650: 60203013

DIČ: CZ60203013

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu zveřejněného V registru plátců DPH: 2625207/0300

(dále jen „objednatel")

KyraStav spol. s r.o.

se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3

IČO: 02408112

DIČ: CZ024081 12

zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka

219287

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3382363379/0800

zastoupen: Ing. Karlem Duškem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. objednatele

DIL/20/O4/0003 86/2017 ze dne 28. 3. 2017.
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I.

Předmět dodatku

1. Předmět plnění

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku V souladu

s ustanovením § 222 odst. 6, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, kdy se rozšiřuje o

činnosti specifikované ve změnových listech č. 2, 2a, 3 a 4.

Současně se předmět díla mění o nerealizované činnosti specifikované ve změnových listech č. 2, 2a, 3

a 4. Tyto změnové listy tvoří přílohu č. 1, 2, 3 a 4 tohoto Dodatku č. 5.

2. Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění, Viz čl. I. Předmět dodatku, se cena mění cena díla, která je

maximální přípustnou:

 

 

 

cena bez DPH DPH cena včetně DPH

(* C“:- ' a) původní cena díla dle SOD 22 900 146,70 Kč 4 809 030,81 Kč 27 709 177,51 Kč

b) Cena Dodatku č. .5' 3 392 532,40 Kč 712 431,80 Kč 4 104 964,20 Kč

 

c) Nova’ cena dila dle původní SoD

v v „ 26 292 679,10 Kč 5 521 462,61 Kč 31 814 141,71 Kč

vcetne Dodatku c. 1-5       

Smluvní strany se dohodly na tom, že práce provedené za období 08/2018 budou fakturovány se

zdanitelným plněním dle data podpisu Dodatku č. 5, a to do částky maximálně 90 % nové ceny díla dle

Dodatku č. 5

II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/20/O4/000386/2017, jejíž ostatní

ustanovení zůstávají nadále v platnosti.

2. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva

obdrží objednatel, jeden příkazník a jeden zhotovitel.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č. 5 byla vedena

v evidenci CES, tj. V centrální evidenci smluv vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a

která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a

text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V této Smlouvě a v tomto

Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek.

4. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti

okamžikem uveřejnění V Registru smluv.
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5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 5 včetně jeho příloh řádně

seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 5 smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 V registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních pomníkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí městská část Praha Libuš.

7. Tento Dodatek č. 5 byl schválen usnesením Rady MČ Prahy Libuš č. 298/2018 ze dne 16.10.2018.

Přílohy Dodatku č. 5:

1. Příloha č. 1 Změnový list č. 2 včetně příloh a

Příloha č. 2 Změnový list č. 2a včetně příloh

Příloha č. 3 Změnový list č. 3 včetně příloh

Příloha č. 4 Změnový list č. 4 včetně příloh

Příloha č. 5 Rekapitulace zrněnových listů l,2,2a,3 a 4.
U
'
:
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V Praze dne

za objednatele

MC Praha-Libuš

Mgr. Jiří Koubek, staros
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Příloha č. 1 Dodatku č. 4

 

Název akce, adresa a další identifikace

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice

 

 
Změnový list č. „2 Datum: 3. 9. 2018
 

POPISZMĚNY: “'

V souladu s článkem 6.3 SOD předkládá zhotovitel objednateli návrh změny Díla a to vnásledujících

bodech

' Vzhledem ke skutečnému geologickému podloží došlo ke změně délky u některých pilot

V závislosti na zemině vyšší tvrdosti, viz zápis ve stavebním deníku a protokoly pilot

' Studna — vzhledem ke skutečně zjištěnému stávajícímu stavu bylo nutné vyčištění studny a její

částečná rekonstrukce, viz zápis z kontrolního dne

' Změny dle odsouhlaseného aktualizovaného výkazu výměr týkající se zejména těchto oddílů:

a. Změna skladby úpravy vnějších povrchů - zrušení fasády z dřevěného obkladu, nahrazena

kontaktním zateplovacím systémem z EPS

Úprava vnitřních povrchů — záměna typu vnitřních omítek

Lešení — změna rozsahu

Střešní plášť Včetně záchytného systému — změna rozsahu

Sádrokartonové konstrukce — změna rozsahu

Změna finální povrchové úpravy nášlapné konstrukce v garážoví hale

Malby — změna rozsahuC
a
r
n
a
p
-
o
.
o
-

Přílohy:

- Geologický posudek, zápis ze stavebního deníku

— Protokol o vrtané pilotě 1-30

- Zápis z kontrolního dne ze dne 18. 9. 2017 a 2. 10. 2017

- Specifikace díla a kalkulace změnového listu č. 2 (rekapitulace jednotlivých bodů)

 
   \;:. 1-

 

 

 

K ra

Zpracoval: Ing. Karelůušok Investor: Městská
Tel.:

l --*

  
  

 

 

 

 

OHODNOCENÍZMĚNY: Datum: 3. 9. 2018

 

  je přílohou a činí." méněpráce: - 902 274,3 bez DPH

více práce 2 564 633,56 bez DPH

celkem 1 662 359,26 bez DPH

Celková cenaje stanove

 

Předkládá_ KyraStav spol. s r.o.

    



 

Příloha č. l Dodatku č. 4

 

 

 

POTVRZENÍZMĚNY: Datum:

0D:

Technický dozor:

£31133},

Architekt stavby—
: „- „ - „ „ * „

Investor:

 

 
 



Příloha č. 2 Dodatku č. 4

 

Název akce, adresa a další identifikace

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice

 

 
Změnový list č. 2a / Datum: 3.9.2018
 

POPISZMĚNY: b

V souladu sčlánkem 6.3 SoD předkládá zhotovitel objednateli návrh změny Díla a to vnásledujících

bodech

. Tlaková kanalizace — gravitační část — změna rozsahu prací na základě aktualizoyŽného výkazu

výměr, rozšíření o realizaci gravitační části z trub kameninových DN 300 v délce 8 a rozšíření o 2

ks betonových šachet

' Napojení vodovodního řadu, úprava kanalizační šachty — po provedení výkopu a zjištění skutečné

polohy stávajících inženýrských sítí, muselo být provedeno nové napojení vodovodního řadu a

úprava kanalizační šachty dle požadavku PVK a.s. — přílohy korespondence a zápisy zdeníku

z prohlídek PVK

Přílohy:

- Situace a podélný řez gravitační kanalizace

- IO 403 Koordinační situace, var. 1

- Zápisy ze stavebního deníku

- Zápisy z kontrolního dne ze dne 12. 3. 2018 a 16. 4. 2018

- Fotodokumentace

- Specifikace díla a kalkulace změnového listu č. 2a

 

rvr
K

Zpracoval: Ing. Karel Dušek Slavíč) Investor: Městska cast Praha Libuš

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OHODNOCENÍZMĚNY: 3. 9. 2018  
  

 

u a činí: vícepráce: 169 051,2 bez DPH

vice/)rdce 526 895, 0 bez DPH

Celkem 695 946,2 bez DPH

Celková cenaje stanovena v r

 

Předkládá_ KyraStav spol. s r.o.

  
  



Příloha č. 2 Dodatku č. 4

  
  

POTVRZENÍZMĚNY:  
 

   

    

0D:

Technický doz

Architekt stavb

Investor:

  
 



Příloha č. 3 Dodatku č. 4

 

Název akce, adresa a další identifikace

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice

 

 
Změnový list č. 3 / Datum: 3.9.2018

V
 

POPISZMĚNY:

V souladu s článkem 6.3 SOD předkládá zhotovitel objednateli návrh změny Díla, a to vnásledujících

bodech

' V souladu s požadavky investora a budoucího správce na využití plochy v okolí přístřešku došlo

k navýšení terénu o 0,9 m V plném rozsahu stávajícího půdorysu.

' V souvislosti se zvýšením terénu došlo ke změně v založení konstrukce přístřešku, zrušení celého

objektu opěrné zdi, změně areálové komunikace a areálové dešťová kanalizace, doplnění

betonového schodiště včetně zábradlí, jedná se celkem o 6 stupňů o rozměrech 4800x150 mm

Přílohy:

- Projektová dokumentace IO 404 Areálová dešťová kanalizace zpracovaná MK Profi Hradec Králové

s.r.o.

- Projektová dokumentace „navýšení terénu“ zpracovaná BOMART spol. s r.o.

- Specifikace díla a kalkulace změnového listu č. 3

 

 

 

Zpracoval: Ing. Karel Dušžišýlšš

T
  

   '

 

 

 

OHODNOCENÍZMĚNY: tum: 3. 9. 2018

 

   

 

Celková cenaje stanovena lahou a činí: méněpráce -3 188 518,40 bez DPH

vícepráce + 3 745 875 20 bez DPH

Celkem 557 356,90 bez DPH

 

 

Předkládá_ KyraStav spol. s r.o.  
  



Příloha č. 3 Dodatku č. 4

 

 

POTVRZENÍZMĚNY: Datum:

01):

Technický dozo

   
Investor:

  
 

 



Příloha č. 4 Dodatku č. 4

 

Název akce, adresa a další identifikace

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice

 

 

Změnový list č. 4 Datum: 3. 9. 2018
 

POPISZMĚNY:

V souladu s článkem 6.3 SOD předkládá zhotovitel objednateli návrh změny Díla, a to vnásledujících
bodech

' V souladu s vyhotoveným projektem interiéru zpracovaným na základě objednávky investora došlo

k záměně nášlapných vrstev podlah, změně specifikace typů zařizovacích předmětů, dodávka

zápustných zrcadel a ostatních prací specifikovaných v příloze tohoto ZL

Přílohy:
„

— Projektová dokumentace — návrh interiéru, Ing.arch. Anna Slapetová

- Specifikace díla a kalkulace změnového listu č. 4

 

 
 

 

 

Zpracoval: Ing. Karel Dušek Investor: Městská část Praha Libuš

OHODNOCENÍZMĚNY: Datum: 3..- 9. 2018

Celková cenaje stanovena v rozpočtu, kterýje přílohou a činí: ' méněpráce: -310 927,93 bez DP_H

více/)ráce: 787 797,98 bez DPH

Celkem 476 870,05 bez DPH

 

Předkládá KyraStav spol. s r.o.

 

POTVRZENÍZMĚNY: Datum: 
  





 

Příloha č. 4 Dodatku č. 4

  
OD:

Technický dozor:

Architekt stavby — autorský dozor:

Investor:

 
 





stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice

Příloha Dodatku č. 4

 

 

 

 

 

 

|Rekapitulace více a méně práce | původní cena | méněpráce | vícepráce ]

rozpočet
22 900 146,7 Kč

ZI. Č. 1
-1 418 277,7 K5 1 418 277,7 K5

změna konstrukčního systému -1 418 277,7 Kč 1 418 277,7 Kč

ZL Č. 2
-902 274,3 K5 2 564 533,6 KČ
 

SO Ola oprava výměr a zrušené položky
-902 274,3 K5
 

SO 01b nové položky
2 564 633,6 K5
 

ZL č. Za
0,0 Kč 695 946,2 K5
 

Tlaková kanalizace - gravitační část
169 051,2 Kč
 

Práce spojení s napojením vodovodního

řadu a s úpravou kanalizační šachty,

požadavek PVK na vystrojení ČS
526 895,0 Kč
 

ZLč.3
-3 188 518,4 Kč 3 745 875,2 Kč
 

SO 02a Přístřešek - úprava založení a

úprava konstrukce
740 386,3 K5
 

SO 02b přístřešek odpočet původní
-562 424,9 K5
 

požadavek uživatele na pozinkování

přístřešku, venkovní madlo
53 500,0 Kč
 

SO O3 Opěrná zed'
-358 709,5 Kč
 

lO 101a Komunikační úpravy - schodiště

u obj. 50 01 a zemina
2 245 954,6 K5
 

IO 101b Komunikační úpravy odpočet

původní
-1 728 971,6 K5
 

IO 401a Areálová dešťová kanaliazce -

prodloužení trasy
706 034,3 K5
 

IO 401b Areálová dešťová kanalizace
-538 412,4 K5
 

       
 

ZL 4
-310 927,9 Kč 787 798,0 Kč

požadavky na interiér
-310 927,9 Kč 787 798,0 Kč

22 900 146,7 K5 -5 819 998,3 Kč 9 212 530,7 Kč

Eelkem HZ Písnice 26 292 679 K51
 




