Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. oRy16/25360

na zhotovení pľojektové dokumentace na stavbu ,,Zámek Pardubice
využitía obnova zámeckých exteriérůa interiérůěp. 1 a ćp.2"

-

Systémovéčísloveřejné zakázky ě. P16V00000099
SmIuvní strany
1. Objednatel

,
Pardubický Rral
Komenského náměstí 125
5321í Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavba:

lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo |ng. Petr Mareš
osoba oprávněná jednat ve věcech technĺckých vnitřní vybavení:
Bc. Martina Pokorná
Bankovní spojení: Čsog Pardubice
č.Ú.: 220764571i0300
lČ:708 92 822
DlČ CZ70892822 neplátce DPH

-

2. Zhotovitel

sVtŽN, s.r.o.
sídlo: Milady Horákové 298ĺ123, Hradčany, í60 00 Praha 6
zastoupen: lng. arch' Martou Ševčíkovoua Martinem RůŽičkou,
jednateli společnosti
oseby oprávněné jednat ve věcech technických:
MichalVolbrecht
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
č' ú': 8182674001/5500
lČ:03301087
DlČ: CZ03301087
spisová znaěka rejstříkového soudu
c229885 vedená u Městského soudu v Praze
:

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavŕely dne 13' 12.2016 smlouvu o dílo č. oR/16/25360 na zhotovení
projektové dokumentace ,,Zámek Pardubice - vyuŽití a obnova zámeckých exteriérŮ a
interiérŮ čp. 1 a Öp.2" (dále jen ,,smlouva").
V průběhu projekčníchprací byl dokončen generel budoucího vyuŽití areálu zámku, ze
kterého vyplynula nutnost úprav v zadání projektu reflektujících změnu celkové koncepce
vyuŽití zámku. Nezapracování závěrů generelu by způsobilo nesoulad navrŽeného řešení
s plánovaným budoucím vyuŽitím zámku a riziko nutnosti zásahů do částíprojektu
v udrŽitelnosti. S obsahem generelu se smluvní strany seznámily v rámci průběŽných jednání
v průběhu realizace díla. Zapracování jeho poŽadavků si vyŽádá provedení dodatečných
sluŽeb, které smluvnístrany ocenily na 150 000,-Kč bez DPH.

Na základě upřesnění podmínek dotačníhoprogramu, odpadl časový tlak na termíny, ve
kteých musí být zpracovány rozpočty stavební a dodávkové části projektu. Restrukturalizací

Strana 1 (Celkem 3)

Dodatek č. 1 k SoD č. oR/16/25360

termínů plnění bude umoŽněno úplnépromítnutí změn projektu plynoucích z generelu, kdy
tato změna umoŽní přesné vyčíslenípředpokládaných nákladů projektu jednak pro jednotlivá
zadávací ŕízení,tak i pro účelypodání Žádosti o dotaci tím, Že za podklad pro projekt
vnitřního vybavení můŽe nově poslouŽit dokumentace pro stavební povolení po schválení
stavebním úřadem.

Zvýše uvedených důvodůse smluvnístrany dohodly na následujících změnách smlouvy:

č!ánełl.

1.

Smluvní strany se dohodly, že se článek l. smIouvy mění takto:
V bodu 1. se text ,,Zhotovitel se zavazuje za podmínek této sľnlouvy v rozsahu
projektového záměru a technické specifikace zadání projektu stavby pro objednatele
zpracovat" nahrazuie textem ,,Zhotovitel se zavazuje za podmĺnek této smlouvy
v rozsahu pĄektového záměru a technické specifikace zadánĺ projektu stavby a
s ohledem na generel budoucího využitíareálu zámku pro objednatele zpracovat"'

2.

Smluvní strany se dohodly, že se článek ll. smlouvy mění takto:
Stávaiícítext bodu 1' se nahrazuie novÝm textem zněiícím:
,,Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dĺlo činĺcelkem
2 835 000 Kč bez DPH (dále jen ,,smlLlvní cena")
DPH činí595 350 Kč
Cena včetně DPH činí3 430 350 Kč
Z toho:

1

-

cena

předmět

díla uvedený

v čl'l bod 1'

písm. a):

za předmět

díla uvedený

v čl. l bod 1.

pĺsm. b):

včetně DPH za

220 890,- Kč

cena

včetně ĐPH
1 194 270,- Kč

-

cena

včetně DPH

za předmět

dĺla uvedený

V čl. l bod 1. písm' c):

-

cena

včetně DPH

za předmět

dĺla uvedený

v čl. l bod 1. pĺsm. d):

544 500,- Kč

470 690,- Kč

Uvedená smluvnĺ cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškerédodávky, sluŽby,
a náklady zhotovitele vzniklé y souyls/osti s prováděnĺm díla popsaného v této
smlouvě (mimo vyŽádaných vícetiskŮ)' Smluvní strany ujednávajĺ, Že při změně sazby DPH
se cena díla vč. DPH navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby'"

práce

3.

Smluvní strany se dohodly, že se č!ánek lll. smlouvy mění takto:
Stávaiícítext článku lll. se rušíanahrazuie novÝm textem tohoto znění
,,Zhotovitel se zavazuje řádně dokončenédílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli
v těchto termínech:

-

předmět dĺla uvedený v čL l bod 1' písm. a) nejdéle do 90 kalendářních dnů od podpisu
této smlouvy;
předmět dĺla uvedený v čl. l bod 1. pĺsm. b) nejdéle do 240 kalendářních dnťl od
podpisu této smlouvy;
předmět dĺla uvedený v čl. I bod 1. pĺsm. c) nejdéle do 365 kalendářních dnŮ od
podpisu této smlouvy;
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předmět dĺla uvedený v čl' l bod 1' písm. d) nejdéle do 365 kalendářních dnů od
podpisu této smlouvy."

čIánek ll

1.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci

2'

S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 34012015 Sb., o registru smluv
ujednávají smluvní strany následující:
a) objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Minĺsterstvem vnitra ČRbezprostředně po jeho uzavření.
,
prohlašují,
Že Žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky
b) Smluvní strany
obchodního tajemství ve smyslu ust. $ 504 občanskéhozákoníku.
c) Zhotovitel prohlašuje, Že jím uvedené údaje, na kteŕése mohou vztahovat předpisy o
ochraně osobních Údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním
objednatelem po dobu neurčitou za účelemzveřejnění tohoto dodatku v registru smluv
souhlasí.

3.
4'
5'

obou smluvních stran a v účinnostjeho uveřejněním v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven

a zhotovitel dva.

v

pěti stejnopisech, přičemŽ objednatel obdrŽí stejnopisy

tři

Návrh dodatku smlouvy byl projedná),:). jednání Rady Pardubického kraje dne 11' 9.
2017 a schválen usnesením čísloR/.9('+'l17'

Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné
a svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích

dne:

.

1

.L

09.

2017

Za objednatele:

Za zhotovitele

neÍrązď

ho ý(Ąe

Roman Línek' MBA

Pardubický Rrai'
JUDr. Martin Netolický, Ph.D
hejtman
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Martin RůŽička
jed

,

SVIŽN, s.r.o
lng. arch. Marta Ševčíková
jednatelka

.
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