Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 1802097 uzavřené dne 18.6.2018

Nazev stavby „Přístavba základní školy v Praze - Lipencich"

čislo smlouvy objednatele:
čislo smlouvy zhotovitele: 1802097
Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavřely

Městská část Praha - Lipence
se sídlem; K Obci 47. 155 31 Praha - Lipence
IČ. 00241431
DIČ C200241431
Osoby oprávněně zastupovat objednatele ve věcech smluvních:
Ivana Žákova. místostarostka městské části Praha — Lipence
Tel'257921167. email: Ivana zakova@mclipence.cz
Osoby oprávněně zastupovat objednatele ve věcech technických a převzetí díla:
lng. Tomas Kubat
Telefon ;
727 814 844
. email: Itmstavebni©seznamcz
bankovní spOjení: _edený u Česká spořitelna. as.
dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné

2

Subterraa.s.

se sídlem: Koželužská 2246/55. Libeň. 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku. spisová zn B 1383. vedeném Městským soudem v Praze
zastoupena Ing. Petrem Kajerem. ředitelem divize 2. na základě plně mocí ze dne 04012017

IČ: 453 096 12
DlČ: CZ453 09612
bankovní spojení Československá obchodní banka as

cu ' *
Osoby opravnene je naní:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2
ve věcech technickych, včetně realizace a předání dila: Ing. Petr Bican. vedoucí projektu
ve věcech vedeni stavebního deníku: Ing. Petr Bican, vedoucí projektu
dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé

tento dodatek (35 ke smlouvě o dílo č. 1802097 (dále jen „smlouva) ze dne 18.6.2018. Smluvní strany po
vzájemně dohodě, a v souladu s článkem XIV. bod 14.6 smlouvy. deklarují SVOjl vUIi tímto dodatkem č.5, nově
upravit nasledující smluvní ujednani,

Článek |.
1.

Tímto dodatkem c. 5 se mění níže uvedené čla'nky předmětně smlouvy“

Za prvé:

Článek ll. PŘEDMĚT SMLOUVY o DÍLO
odst 2.1 se dop/ňL/je o nový závazek zhotovitele pro objednatele spočívající v:
Provedení dodatečných víceprací potřebných pro kolaudaci stavby specifikovaných v příloze 1
tohoto dodatku.

Za druhé:

Článek IV. DOBA A MÍSTO PROVEDENÍ
Termín dokončeni dila

do 10.8 2019

Za třetí:

Článek v. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Sjednana cena dila dle smlouvy (odst. 51,2) na základě rozšíření předmětu dila, blíže specrfikovaněho
v příloze tohoto dodatku č. 5. se zvyšuie o cenu provedeni více prací dle podepsaných změnových listu
v celkově částce 834.620,- Kč bez DPH (slovyiosmsettřicetčtyřitisicšestsetdvacet korun českých bez daně
z přidané hodnoty)
ROZQ/s ceny.
Cena dle zakladnísrnlouvy (bez DPH)
. .. .
,
,
, , ,
,
38750000.- Kč
Cena za plnéníd/e dodatku ól v
„
. . ..... v .......
„ v
......... 349476-KC"
Cenazap/nénld/edodatkuč.2..........
v
„
v.
„„,..„„562.796.ch'
Cena za p/něnídle dodatku ó3 ...................... .. „ .............................. 2 904328.- Kč
Cena za plnění dle dodatku c'_4 ......
.
.
1523043.- Kč
Cena za p/nénídle dodatku č.5 ..................... ..
. .
_ _
v .
„ 834 620- Kč
Cena celkem bez DPH44923663,KČ
Specifikace a popis prací a činností v ramci rozšíření předmětu díla jsou uvedeny v příloze č 1 tohoto
dodatku č 5

2.

Ostatní články předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 5 nedotčené, zustavaji beze změny

Článek Il.
1. Tento dodatek č, 5 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran aje vyhotoven ve dvou
stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis ma právní sílu
originálu.

2. Přílohy: Specifikace a popis prací a činností v ramci Dodatku č. 5

Smluvní strany prohlašují. že SI dodatek č. 5 přečetly je výrazem jejich pravé a svobodné vule, plně mu
rozumí a na dukaz toho níže připoiuií podpisy oprávněných osob

Místo Praha

_
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,

Místo: Praha
Datum

istostarostka
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3.

9mm č l dodatku 500 r š

Přístavba základní školy v Praze Lipencích
Dodatečné vícepráce
Předělání oplocení

Riwm'an )GHDRJ joplnem :brmmku a d‘azby osazení aíoopm.

9 89C

Opláštění přípojky vody

Kang—tai potrubí \. mr WC dopln-ání dv řek. pochledo zaqélarn dér v podhiedu‘mqlby

& 35.11

Dopravní značení
vodmovne

4 800

Sv €19

Cf r>00

Elektro

dodávka za>uve< nfo Dartslv, Emlc v ČPkamé zakay pm auromdt vc přívodu

Doplnpm kamery

17 4:28

lasuvky. ©le

9 200

přemístění zvorku
Drama plektrlkař stavba 1 p Šmak)

& 590
odpalova'w :vmku. oprava zasuvek

2 000

Zalvštovam spary mew stavayo budovou a prosk emu vﬁtupm fasadou

8 650

Dodatečne upravy zmradll

7 350

Oprava nátěru na stare budove

133313

Upravy podhledu

Vícepráce celkem

753162

834 620

Přístavba základní školy v Praze Lipencích
Dodatečné úpravy akustických podhledu

m-J

počet m.j.

j.cena

m2
L,)

m

Demontaz' a Mkwdaze wanna“ d' podlah.
Demontaz a :pema menza: svetel *píwsum

AD
rJ
\;

STAVAJMJ KQNSTRJK\,E A 3W0

NOVE KONS'RUKCE A PRxKY
Dvovedenbw akustwckehc podhedu qa Woo

m3

199

480 585,00

Dmvedem bocmc z pmeho >DK

bm

1—11 6

80 J.2880

malba na dmó driv-mew SDK konst'ukce , Z vrstw - Denetraíe

m2

2373

8 181,80

aprava maleb Ztlvwk etroou po svet‘evr a podlmedu

m1

15-1

4 288,00

zadám; de' po světlefr Ham mmm axuštlzky nadhled)

kol

5 000,00

DOPLNKOVE PRACE A fmmOSﬂ
wstéhovam a zpětné stéhdvam nabytlu. dc Uld

kol

23 400,00

ochrana stauauudw kcrkuka a wbawem

km

45 600,00

uklrdove prace po proxedem stavebmm pram

kol

3 600,00

Celkem

753 161,80

Polozka UklldOVB prace dosahwe pouze vvsam orachu a wtr'em oodlah v dotte'wch tř'dach
Neobsahule mym akon a podobne
Nabmme pouze pvmedem sadmkarmnoveho podhledu a upravu werel dle prolaktu
Zhotovitel upozorňum, :9 WWW zadnou ddpowdnost :a vysledky mprem dozvuku (přlpadne oswéﬂem,’ who: prmekt nebyl v Jeho oredmétu dm
Lu

(enova nabvdka rwobsahuje mořem dozvuku (po dohode mmemD musm)
Tem—lwa :znlaco v podlodu JP .' projektu obi hmotnostw 40 80kg/mž v vmpcitu ]? uvažomm; 50kg,r'mš

