
Císlo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele: PRJ-02 14

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřené dne 4. 4. 2014

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Psáry
sídlo: Pražská 137,25244 Psáry
zastoupená: Milan Vácha, starosta
ICO: 241580
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: 23734349 0800

(dále jen „objednatel“)

2. RAP partners s. r. 0.:

sídlo: Národní 416/37, Staré Město, 11000 Praha 1
zastoupená: Ing. arch. Ondřejem Píhrtem, jednatelem
ICO: 28495471
DIČ: CZ28495 471
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
číslo účtu: 43-3648020227/0100
obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145770

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2014 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž
předmětem bylo zpracování projektové dokumentace stavby Nová škola pro Psáry a
Dolní Jirčany. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku architektonické soutěže o
návrh Nová škola Psáry a Dolní Jirčany a na základě výsledku následujícího jednacího
řízení bez uveřejnění.

2. V průběhu plnění Smlouvy vznikla potřeba dodatečných služeb dle ~ 23 odst. 7 písm.
a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
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Článek III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění talc, že se za její článek II. vkládá nový
článek II.a, který zní:

„Článek ILa
Dodatečné dílo a jeho cena

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dodatečné služby spec~Jikované v příloze
č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Dodatečné dílo‘) do 14 dnu odpodpisu dodatku.

2. Cena dodatečného díla činí celkem 88.400, - Kč DPH (slovy: osmdesát osm tisíc
čtyřista.) Tato cena je konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel je oprávněn vystavit
fakturu na cenu za Dodatečné dílo Po jeho řádném předání

3. Veškerá ujednání o právech a povinnostech vztahujících se k dílu ve smyslu Smlouvy se
použ~í obdobně i pro Dodatečné dílo, a to včetně, avšak nikoli výlučně, platebních a
záručních podmínek, podmínek pro zveřejněni publikování a pracovní využití díla a
smluvní pokuty.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 — specifikace Dodatečného díla a ceny
= nabídka zhotovitele doručená objednateli dne 1. 6.2015.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3. Tento dodatek se podepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

VPrazednel.6.2015 V Psárech dne 25-06-2015

Zhotovitel:

RAP partners s. r. o.
Ing. arch. Ondřej Píhrt

jednatel

Objednatel:

Obec Psáry
Milan Vácha

starosta

Schváleno usnesením~ 3&.‘~

Obce Psáry Č ~ikt.2o

ze dne ‚Z~Ĺ~.:]& S
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Cenová nabídka~vícepráceGP~výkonováfáze DUR P ecní úřad Ps

‘fl~- 2~5 L

. Č.J.: ouJ~I!í DEID

______ POČET LISTŮ: RAP~

. . architekti
Národní 416/37
11000 praha i

www.rap-arch.cz
06/2015

.~ 1ítuI‘‘.‘.,,~ .; ‚‘~ “,., ‘‘‘‘ hodiny Cena‘,‘. ..~. :

Nové řešenívnitroareálově dopravy a parteru

1 a. Návrh dopravní obsluhy zŠ s parkovištěm K&R a jeho nakojení na plánovanou přeložku
silnice 11/105
Ii Návrh řešeni parteru v návaznosti na nové dopravní řešení 50 34 000,00 Kč

2 Zpracováni a projednání projektu dočasného dopravního napojeni na stávající komunikace
a. Technický návrh dočasného připojení areálu zš na stávající komunikaci 11/105
b. Projednáni navrženého řešení s PČR 38 25 840,00 Kč
Změna trasy přeložky VN a projednáni .

3 a. Návrh nové trasy přeložky VN
b. Projednáni s vlastníky pozemků a správcem sítě (čEZ) 8 5 440)00 Kč
Časová aktualizace zpracovaných studii pro ElA ‘

~ a. Biologický průzkum
b. Hluková studie
c. Rozptylová studie 10 6 800,00 Kč
Zvýšené nároky na inženýrskou činnost

5 a. Projednání navržených řešeni s DOSS a investorem
b. Získáni stanovisek DOSS k novému návrhu DUR 16 10 880,00 Kč
Součinnost při inženýrské činnosti investora

6 a. Účast generálního projektanta na jednáních investora se správci síti dopravní a
technické infrastruktury 8 5440,00 Kč

Celkem 88 400,00 Kč

Ceny uvedeny bez OPH 21%
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