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DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S2O17OO2óO
dle §

2586 a násl.

NOZ

Čıánøk I.

SMLUVNÍ STRANY
A6 atelier, S.r.0.

Zhotovitel:
Sídlo:

provozovna:
IČ:

DIČ:

Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 - Střešovice
Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín

03985610

není plátce

bank.spojení:
telefon
e-mail:

Česká

DPH

spořitelna, a.S.;

:

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. arch. Jan Mudra -jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Ing. arch. Jan Mudra -jednatel
(dále jen zhotovitel)
Objednatel:
sídlo:

Icz

DIČ;

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
00239 500
cz00239 500

bank.spojení: ČS,

a.s.,

č.účtu:

27 - 0504359359/0800

325 501 111
325 501 256
n1ail›;'‹Ž meu-nbkzcz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
PhDr. Pavel Fojtík - starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera - vedoucí odboru rozvoje a investic
Michal Hrbáček -investiční referent
(dále jen obj ednatel)
telefon:

fax
e-mail:

ˇ

Předmětem dodatku

smlouvy v Předmětu plnění a rozsahu díla v článku II, dále
v návaznosti Čas plnění V článku III a Cena dodávky v článku IV S ohledem na Změnu závazku
Z rekonstrukce objektu na novostavbu školky na akci, schválenou Radou města usnesením č.
46 ze dne 31.1. 2018:
„Rekonstrukce MŠ Růženka, Kolínská 1236, Nymburk - Projektová dokumentace“
č.

1

je úprava

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Stránka
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Oa'Stavec
2.
1.

2.

Rozsah

- Rozsah

II. -

díla se ruší

Předmět plnění a rozsah

díla

a kompletně nahrazuje tímto zněnı'm článku

11.“

díla je dán:

Provedení technických průzkumů nezbytných pro následné projektové práce V rozsahu
MŠ. Zjišťování průběhu inženýrských sítí a Stanoviska
dotčených orgánů státní správy budou předmětem stupňů PD zajišťované projektantem.
Návrh dispozičního řešení pro schválení bude předložen zpracováním studie
v max. dvou dispozičních variantách, následně odsouhlasen objednatelem.
Zajištění geodetického zaměření (výškopis a polohopis dotčeného území) V režii
uchazeče.
Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení podle § 95, případně § 96 zák.č.
183/2006 Sb. v platném znění obsahem arozsahem podle příl. č. 1 vyhl. č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zajištění stanovisek dotčených státních
orgánů a případně správců sítí na základě plné moci od objednatele. Dokumentace
v min. 6ti paré listinné podoby a lx v elektronické podobě běžně dostupných fomıátů.
Zpracování projektové dokumentace pro Stavební řízení podle § 108 zák.č. 183/2006
Sb. vplatném znění obsahem arozsahem podle příl. č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., O
dokumentaci staveb, v platném znění. Zajištění stanovisek dotčených státních orgánů a
případně správců sítí na základě plné ınoci od objednatele. Dokumentace v min. 6ti
paré listinné podoby a lx v elektronické podobě běžně dostupných fomıátů.
Zpracování dokumentace pro provedení Stavby (dále jen PDS) vybrané varianty
obsahem arozsahem podle příl. č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném Znění. PDS bude zpracována v podrobnostech pro vymezení veřejné zakázky
na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu
výměr vsouladu S vyhl. 230/2012 Sb. Dokumentace Vınin. 6ti paré listimıé podoby
včetně výkazů výměr a lx velektronické podobě běžně dostupných formátů. 1x
v listinné podobě a elektronicky Rozpočet.
profesí pro úplné řešení objektu

2.
3.

4.

5.

6.

III.
2. Oa'Sl“avec

-

Předmět plnění a rozsah

Se ruší a kompletně nahrazuje tímto zněním článku

díla
II1.`

240 kalendářních dnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy, tj. do
Termín dokončení díla:
2018 S tím, že po dobu procesu prokazatelného a úplného podání Žádosti o územní a
Stavební řízení s písemným souhlasem objednatele do vydání Územního, resp. Stavebního
povolení Se tato prodleva neovlivněná zhotovitelem do termínů realizace předmětu plnění díla
nezapočítává. Do lhůty se nezapočítává ani protokolámě vedený proces schvalování studie u
objednatele a případně

i

proces správního řízení u některého Z dotčených orgánů státní Správy.

O tyto dny se dodatkem Smlouvy o dílo termín prodlouží.
IV.

-

Cena dodávky

Článek se ruší a kompletně nahrazuje tímto zněním článku IV.“
Cena za dílo byla stanovena takto:
Přípravné práce a průzkumy
Cena bez DPH
Studie
Cena bez DPH
PD pro Územní DUR) a Stavební řízení (DSP)
Cena bez DPH
Projednání ÚR a DSP
Cena bez DPH
Projekt realizace stavby_(PDS)
Cena bez DPH
Cena celkem (zhotovitel není plátce DPH)
Stránka 2 Z 3

180 000,- Kč
109 000,- Kč

320
30
235
874

Kč
000,- Kč
000.- Kč
000,- Kč
000,-

Tento dodatek

č.

l

Smlouvy o

dílo byl schválen

usnesením Rady města Nymburka ze dne

07/03/2018.
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Digitálně
podepsal
Hana Ottová
26.03.2018
15:57

PhDr. Pavel Fojtík
Starosta

města
\\.'\ĚS/`\`\

Praha 6
Paıøčkøvz 978/20. 189 00
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Objednatel:

Zhotovitel:

In

VNymburce dne
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