UHERSKÝ BROD

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
Č.

29/08756/20 - objednatele
-

Č.

1.
1.01.

zhotovitele

Smluvní strany

MĚSTO UHERSKÝ BROD

ohjęónzıeız

se sídlem:
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupeno:
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: lng. Ferdinand Kubánlk, starosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru
ve věcech technických:
Oddělení investic, Dagmar Braunerová

Ing.

Robert Vráblík

e-mail:

IČO/DIČ:

00291463 I CZ00291463

bank. spojení:

ČS,

a.s.,

Uherský Brod

Člslo účtu:

dále jen objednatel
1.02.

ADVISIA S.r.0.

Zhotovitel:

Pernerova 659/31a, PRAHA 8
C 164752 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem:

OR:

zastoupen:
lng. Robertem Weiszem
za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: lng. Robert Weisz
ve věcech technických - autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby - HIP:
lng. Jiří

Hoke

e-mail:

24668613/CZ24668613
K

IČO/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

dále jen Zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento Závazkový vztah a vztahy Z něj vyplývající se
89/2012 Sb., občanský Zákoník.

řídí

Č.

uzavírají tento

S

dodatek

č. 1

(dále jen ,,dodatek“) ke

smlouvě O

předmětem smlouvy - Zpracování projektové dokumentace

Cyklistická Stezka Uherský
(dále jen „sm|ouva").

PD - Cyklistická stezka

Prakšice

dílo č.

§ 2586 a násl. Zákona

29/08756/20 uzavřené dne 14.04.2020

s názvem:

Brod - Prakšice, část Uherský Brod, (dále jen

,,PD“),

2.

Preambule

termínu je vyvolán
Hlavním důvodem uzavření dodatku je posun termínu plnění díla. Posun
jen ,,steZka") (dále
pěší
a
cyklisty
pro
projednáním se DI PČR a jejich požadavkem na změnu trasy stezky
chodce přes silnici Ill/49714
konkrétně místa sdruženého přejezdu pro cyklisty a místa pro přecházení pro
termínu plnění díla
Posunutí
přechodu.
sdruženého
osvětlení
(dále jen „sdružený přechod") a na doplnění
Z rozpočtu SFDI
příspěvek
O
vyhlášení
protože
výzvy
SFDI,
rozpočtu
neohrozí podání žádosti O příspěvek Z
se posunulo Z předpokládaného termínu říjen 2020 na leden 2021.

2.01.

2.02.

Požadavky

DI

PČR vyvolaly tyto vícepráce:

geodetické zaměření podél pozemku p.č. 7920 v k.ú. Uherský Brod
2. projednání
posun stezky a sdruženého přechodu blíže ke křižovatce na Maršov, který na
zemědělce a
pro
sjezd
sloučít
(nelze
zemědělce
pro
výjezd
posunout
požadoval vrátit Zpět a

1.

2.

stezky)
osvětlení sdruženého přechodu

3.

vícepráce požadovaná objednatelem je úprava šířky stezky Z3
se slaboproudým kabelem společností CETIN a sníží náklady stavby.
3.

m

na 2,5

m

-

vyřeší cástćně kolizi

Předmět smlouvy

následující ujednání smlouvy o
Tímto dodatkem v souladu sdůvody uvedenými v preambuli se mění

uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami
vćl. 3. Předmět smlouvy se
S účelem využití stezky takto:
3.01.

Stezka pro pěší a
3.02.

v

čí.

4.

cyklisty

mění vodst.

takto:

3.01.

název projektové dokumentace takto vsouladu

Uherský Brod - Prakšice, část Uherský Brod, (dále jen

Cena za dílo se mění v odst.

4.01. za vícepráce

15.000 Kč

PD před vydáním DUSP

6.000 Kč

26.000 Kč

Vícepráce celkem

Cena bez DPH
Celková cena (původní)

Vícepráce celkem
Celková cena dle dodatku

v

čí. 5.

Doba a místo

takto:

5.000 KČ

Osvětlení sdruženého přechodu

3.03.

,,PD“)

uvedené v preambuli

Geodetické doměření

Úpravy

dílo

plnění se

mění v odst.

DUSP cistopis včetně dokladové části

v počtu dle odst. 3.04 smlouvy O dílo

DPH 21 %

Cena

vč.

DPH

228.000

47.880

275.880

26.000

5.460

31.460

254.000

53.340

307.340

5.01. termíny plnění taktoı

do 31.08.2020

PDPS cistopis včetně položkového
PD -

stezka pro pěší a cyklisty Prakšice

Strana 2 (celkem 3)

rozpočtu stavby, soupisu prací S výkazem výměr
v počtu dle odst. 3.04. smlouvy O dílo:

4.

do 30.10.2020

Závěrečná ustanovení

4.01.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4.02.

Smluvní strany navzájem

prohlašují,

že smlouva neobsahuje žádné obchodní

tajemství.

4.03.
Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem vregistru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon
O registru smluv).

4.04.
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4.05.

Smlouva

je

smluv kuveřejnění bez zbytečného odkladu,

vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností

Z nichž 2 obdrží Objednatel a

originálu,

Zhotovitel.

4.06.

Smlouva nabývá

Dolożka dle § 41

Z.č.

platnosti

podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v

registru smluv.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Rada města Uherský Brod

Schváleno orgánem obce:

schůze konaná dne 13.07.2020
usnesení 1442/R57/20

57.
č.

Praha, dne

Í)

Zhotovitel:

Ing.

Robert Wei
jednatel

PD -

stezka pro pěší a cyklisty Prakšice

2,02,/3

Uherský Brod, dne

78

_U7_

f“

Objednatel:

Ing.

Ferdinand Kubáník
starosta
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