Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S201700277
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „Dodatek“)
Název akce: Vybudování parkovacího systému P+R u hlavního nádraží v Nymburce –
projektová dokumentace
I. Smluvní strany
Zhotovitel:
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
sídlo:
Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8
IČ:
45797170
DIČ:
CZ45797170
Zastoupení ve věcech smluvních (statutární zástupce): Ing. Martin Krejčí, prokurista
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Václav Starý
bank. spojení: ING bank N.V.
Číslo účtu:
1000449603/3500
telefon:
e-mail:
(dále jen zhotovitel)
Objednatel: Město Nymburk
sídlo:
Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ:
00239 500
DIČ:
CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon:
325 501 111
e-mail:
mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Iveta Žemlová – investiční referentka
(dále jen objednatel)
II. Předmět Dodatku č. 5
Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku II. Předmět smlouvy odst. 2), článku
III. Doba plnění odst. 1) a článku IV. Cena odst. 2) takto:
Do článku II. Předmět smlouvy odst. 2) se doplňují písm. g) a h) ve znění:
g) Vypracování společné projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání sloučeného
územního rozhodnutí a stavebního povolení.
h) Provedení opětovné inženýrské činnosti nezbytné pro zajištění vydání sloučeného
územního a stavebního povolení.
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Do článku III. Doba plnění odst. 1) se doplňuje písm. e) ve znění:
e) Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební
povolení včetně provedení inženýrské činnosti pro podání žádosti o vydání sloučeného
územního rozhodnutí a stavebního povolení do 31. 5. 2021.
Do článku IV. Cena odst. 2) se upravuje první věta a doplňují se písm. g) a h) ve znění:
Výsledná cena díla činí:
původní cena díla dle SoD bez DPH celkem:
navýšení ceny za PD a IČ bez DPH:
nová cena dle Dodatku č. 5 bez DPH:
DPH celkem (21%):
nová cena dle Dodatku č. 5 včetně DPH celkem:

860.000,112.200,972.200,204.162,1.176.362,-

(cena včetně DPH celkem slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát šest tisíc tři sta šedesát
dva korun českých)
g) v tom cena za činnosti dle čl. II odst. 2) písm. g)
Vypracování společné dokumentace pro ÚR a SP
Cena bez DPH

Sazba DPH

Výše DPH

Cena vč. DPH

67.200,- Kč

21 %

14.112,- Kč

81.312,- Kč

h) v tom cena za činnosti dle čl. II odst. 2) písm. h)
Inženýrská činnost
Cena bez DPH

Sazba DPH

Výše DPH

Cena vč. DPH

45.000,- Kč

21 %

9.450,- Kč

54.450,- Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S201700277 zůstávají beze změny.
Uzavření tohoto Dodatku č. 5 schválila Rada města Nymburk dne 7. 10. 2020 usnesením č.
436.
Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje
zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne 20.11.2020

V Nymburce dne 20.11.2020

……………………………………
Ing. Martin Krejčí
prokurista

………………………………...
Ing. Tomáš Mach, Ph. D.
starosta
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Digitálně
podepsal
Hana Ottová
26.11.2020
12:43

