
Čistá, vYstavba kanalizace

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. í

Dodatek č, í odsouh|asen usnesením zastupite|stva obce, ěíslo 26-2020
uzavřená podle §2586 a násl. zákona č.89l2o12 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy dodavatele: sP - 13/2019

Objednatel: obec čistá
Sídlo: Čistá í9s, 2942g Čistá u Mladé Boleslavi
lčo: lé:00237621
Zastoupený: pan Zdeněk Tyšer, starosta obce, Leoš Miler, místostarosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Mladá Boleslav, č.ú.4526-í8í/01O0

Dodavatel: Vodohospodářské inženýrské stužby, a.s.
Sídlo: Křižová 472147, í50 00 Praha 5
lčo: 60193689

DlČ: cz60193689
Zapsaný v obchodním rejstříku spisová značka B 2382 vedená u M.s. v Praze
Zastoupený: lng. Martinem Butorem, statutárním zástupcem
Odpovědný zástupce -
autorizovaná osoba: lng. Martin Butor

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. (Praha 5), č.ú.: 712O4O51,01OO

smluvní strany se dohodly na tomto dodatku výše uvedené smlouvy:

Název předmětu díla

lll.
Gena díla

Cena díla je navýŠena z dŮvodŮ prŮběŽného upřesňování rozsahu vč. navyšování odvodňovaných lokalit a
cel!<ové koncepce návrhu odkanalizování, Z těchto důvodů musel projextant prolet<tovou dokumentaci
PrŮběŽně ČásteČně PřeP,racovávat oproti původnímu zadání, které' je ukotveno i rámci Smlouvy. Kalkulace
návrhu úpravy cen díla je součástí Dodatku č, 1 jako nedílná příloha č. 4.

Původní cena dle Smlouvy:

3.1. Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:. Cena díla l, tj, dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 1 066 ooo Kč

. Cenaza dílo ll, tj, souvisejícívýkony, je cena pevná a činí(bez DpH): 55 oo0 Kč

. Cena celkem 1 121 0OO Kč

tl

o Cena celkem vč. DPH 1 356 41o Kč
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Nová cena dle Dodatku č. 1 Smlouvv

3.1. Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:
. Cena díla l, tj, dokumentace stavby, je cena pevná a čini (bez DPH): 1 250 000 Kč

. Cena za dílo ll, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 55 000 Kč

c Cena celkem 1 305 000 Kč

o Cena celkem vč. DPH 1 579 050 Kč

3.2. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle daňových předpisů,
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V.
Doba zhotovení díla

Doba zhotovení díla je prodloužena z důvodů průběžného upřesňování rozsahu vč. navyšování
odvodňovaných lokalit a celkové koncepce návrhu odkanalizování. Z těchto důvodů musel projektant
projektovou dokumentaci průběžně částečně přepracovávat oproti původnímu zadání, které je ukotveno
v rámci Smlouvy. Kalkulace návrhu úpravy cen díla je součástí Dodatku č. 1 jako nedílná Příloha č. 4.

Původní termíny dle Smlouvy:

5.1. Zhotovitel se zavazuje ke splnění následujících termínů:
5.2. Předání kontrolního výtisku DUR: 30.3.2020
5.3. Předáníěistopisu DIJR: do 7 dnů od obdrženízávěrečných připomínek objednatele
5.4. Podání kompletnížádosti o vydání rozhodnutío umístěnístavby: 30.5.2020
5,5. Předánízávěrečné zprávy lGP: 30,4.2020
5.6. Předání kontrolního výtisku DSP/DPS: 30.6.2020
5.7. Předání óistopisu DSP/DPS: do 15 dnů od obdržení závěrečných připomínek objednatele
5.8, Podání kompletnížádostio vydání stavebního povolení: 30.8.2020
5,9. Zhotovitelse zavazuje, že vypracuje a předá celé objednatelidílo objednateliv termínu do 30.íí.2020

Nové termíny dle Dodatku č. 1 Smlouvy:

5.1. Zhotovitel se zavazuje ke splnění následujících termínů:
5.2, Předání kontrolního vý,tisku DÚR: 15.5.2020
5.3, Předání čistopisu DÚR: do 7 dnů od obdržení závěrečných připomínek objednatele
5.4, Podání kompletní žádostio vydání rozhodnutí o umístění stavby: 15.7.2020
5,5, Předánízávěrečné zprávy lGP: 15.7.2020
5,6. Předání kontrolního výtisku DSP/DPS: 17.8.2020
5,7. Předání čistopisu DSP/DPS: do 15 dnů od obdržení závěrečných připomínek objednatele
5,8. Podání kompletní žádostio vydánístavebního povolení: 16.10.2020
5,9. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá celé objednateli dílo objednateli v termínu do 15.1. 2021

5.10.Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v
této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovite| v prodlení se
splněním povinnosti dílo l v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu trvání
prodlení, jedná-lise o prodleníz důvodů na straně objednatele.

5.11.Předmět plnění podle článku l. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla l, tj,
dokumentace stavby, objednateli a provedením díla ll, tj. sjednaných souvisejících výkonů, a předáním
jejich výsledků objednateli. Odevzdáním díla l, tj, dokumentace stavby, se rozumí její odevzdání
objednateli s potvrzením o převzetív sídle objednatele.
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/ x!ll.
Závéreéná ujednání

13.1.Ve věcech touto smlouvou (v rámcismluvnívolnosti) výslovně neupravených se vztahy smluvních stran
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

'13.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které
budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

13,3.Tato smlouva je vyhotovena na 7 stranách ve ětyřech stejnopisech,znichž obě strany obdrží po dvou
stejnopisech.

13.4.Tato smlouva nabývá platnosti a rjčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13.6.Přílohami a nedílnými součástmitohoto Dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 4 - Situační podklad změn vč. kvantifikace

13.7.Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdží po dvou
stejnopisech.

Ostatní ujednání smlouvy SP 13/2019 zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí
smlouvy o dílo SP - 13/2019.

Obě strany se s obsahem. smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou
vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

v čisté dne 26 í, azJ

Za objednatele: za tlodavatele:

služby,
o

/

V
pan Zdeněk T r, starosta obce

" ob.. čista .i
|g423 Čista c. tgs

lČo 00237621 @

lng. Martin B

pan LeoŠ

Tel./fax 326303221
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Příloha č. 4 - Situační podklad změn vč. kvantifikace

V rámci řešení projektu došlo k rozšíření návrhu odkanalizování o +1,2 km,

Činnost SoD Dodatek č. 7 Dílo
Gls 55 tis. +].2 tis. (F67 tis.)

DíLo l.
+j.84 tis. (I1.250 tis.)

dle SoD 1.066 tis.

PD-DÚR, DsP/DPs 726 tis. +87 tis. ([813 tis.)
lGP 285 tis. +85 tis. (I370 tis.)

ltč 55 tis. +0 DlLo !l.

, 1.121, tis. 184 tis.
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