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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dĺlo č,.0042l0/oPRJ/20
uzavřený podlc ustanovení $ 258ó a násl. zák. č. 89n0n Sb., občanskéhozákonĺku,
v plaÍnémznění (dále jen ,,občansĘ zákonÍk..)

Čl.l
Smluvní strany

l.t.

Objednatel:

Městská část Praha 5

se sídlem:

nĺíměstíl4. října 4' l 50 Ż2 Praha 5
Mgr' Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Pľaha 5

zaśtoup-$na:

tco:

DIČ:
bankovní spojení
č' ú.:

000ó363

l

631

jen ,,objeĺInatel", na slľaně jedné)

(dále

l,2, Zhotovitel;

sÍdlem:

Studio PHX s.ľ.o.

Jankovcova l535ĺ2a,l70 00 Praha 7
kontaktní adľesa: Malířská 23l16,l70 00 Praha 7
zastoupený: Ing. arch. Danielem Piecuchem, jednatelem
se

lCo:
DIČ:

bankovní spojení:

0909s5ó9
Czagag856g

ě' ú.:
(dĺiĺe

'ien ,zhotovitel", na strąně dluhé)

(objednatel a zhotovitel spĺlĺečnětlžžjctko ,,smluvnl strany,,)

Čl. rr
Úvodní ustanovení

2.|,

Smluvní strany uzavŕely na zrĺkladě výsledků výběrového ŕízenína veřejnou zakáaku
malého ľozsahu dne 13' l0' 20Ż0 Smlouvu o dílo
č,' 0042/0/0PRV20' vę kteľé sę zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo. jehož
předmětem je: ,,Rekonstľukce a přístavba objektu na Doubkové
- pľoiektová

MCsrsxA ĆAsT
:_ PRAHA
5
J
-

č,.0042/t/oPRI/20

dokumentace" (dále jen ..Smtouva") a objednatel se zavázal
Za toto dílo uhradit

sjednanou smluvní cenu ve výši l'l95.000,-Kč bez
DPH. Ü. l.445'950,-Kč včetně DPH.
,, ,,

V průběhu realizace dila akonzultování projektové přípravy na
SÚ P5 a oUR MHMP
bylo dodatečně stanoveno, Źe nový' objékt dle zprácovanj projektové
přípravy nelze
umístit s ohledem na nesoulad ve vyuŽití pIoch (die regulativů
ťunkčníhópľostoroveho
uspořádání HMP) a proto bude třeba zachováni stáiající
stavby, zastavěné plochy
stavby s podmínkami dle Přílohy č. l čl. 3c) bodu (4) a bodu (5) pism.
1objemu
c)
opatření obecné povahy č,' 55l20l8' vydaného v souvisiosti s Celoměstsky
významnou
změnou z 2832100. S ohledem na shora uvedené vznikÍa potřeba
omezení rozsahu díla
(dále téŽ,,m éněpráce,,).

2'3'

Méněpľáce spočívajív nemoŽnosti vedení společnéhorizemního
řízenípodle $ 94j
a násl' zákona č. l83/2006 Sb., o územním pláňování a
stavebním řádu 1staveunĺ zákon).
V důsledku těchto změn nębude vedeno űzemní Íízení'
Vzhledem k nutnosti
zapracování akfualizovaných technických řešení stavby do výstedných
konceptů bude
nově poŽadovĺĺno,na místo samostatné dokumeňtace pľo územníro)hodnutí
a dokumentace pro stavební povolení. vyhotovení
dokumentac e v rozpracovanosti pro
získání stavebního povolení a následně vypracování dokumentace
pro provádění stavby.

nľ

Předmět dodatku

3'1'
3'2.
3'3'

Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na omezení
rozsahu předmětu
díla' změně termínri odevzdání dílěíchčástídíla u nu r'eně ceny
díla.
Smluvní strany se dohodly, żę ćl.3. odst. 3.2. písm' b) a písm. c)
Smlouvy se ruší.

Smluvní strany se dohodly, że čl.3. odst. 3'2. písm. d) Smlouvy
se rušía nahrazuje
následujícímzněním:

,'d) dokumentące v rozpracovanosti

k

vydaní stavebního povolení (nahrazujĺcí

samostatnou dokumentaci pro územnírozhodnutí ą dokumentaci pro
stavební pol,olenĺ),
jež bude pludlya u počtu 3 paré + Ix v digitáIní poctobě
na flaśh disku (foľnldt DĺłrG,
ĺroRD, EXCEL PDF), pro zajiśtěnĺsĺanoiisek si zhoĺovitet őbsmrá vbsřní paré.,,

3.4.
3'5'

Smluvní strany se dohodly' że ěl.3 odst. 3. 4. písm. b) a c) se ruŠí.
Smluvní strany se dohodly, Že čl.3 odst. 3. 4' písm. d) se ruŠíanahrazuje
následujícím

zněním:

,'d) dílo dk

čl3 odsÍ. 3. 2. písm. d) smlouvy

a nedodělků nejpozději do 30. 6. 202t

2

btlde předdno objednateli bez vaĺl

ś

(

3.ó.

_

J
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Smluvní strany se dále dohodly' že čl. 4. odst. 4.l
následujícím zněním:

,,Cena za řddně prol'edené

DPH
DPH
cena bez DPH
cena bez DPH
cena bez DPH
cena bez
cena bez

předałlédílo a dą!šís díIenl soltvisejĺcílikony.ie sĺctnovena takto'
I45'000 Kč

dle čĺ.3 odst. 3. 2. písm. ą)
dle čl. 3 odsĺ. 3. 2
d)
dle čl. 3 odst' 3. 2
dle čl 3 odst. 3. 2. písm. ĺ)
dle čl. 3 odst. 3. 2.

Cena celkem bez

DPH

Cena celkem vě,

DPH

DPH 2I%

a

Smlouvy se ľušía nahrazuje

515.500
45.000
335.000
70.000

I.1I0.500,233.205'I.343.705'-

Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč

Slovy jeden milion sto deset tisíc pět set korun česĘch bez DPH,'
3.7.

Smluvní Strany se dohodly. Ź'e čl' 4 odst. 4. 6. se rušía nahľazuje následujícím znéním:
Po provedení příslušnéčásli díla dle čI. 3 odst. 3. 2. ĺétosmlouvy a po odsouhlasení
předruětu plnění dle od.st. 4. 5. tohoto čląnku této smlouvy vystcní zhoiovitel nejpozději
do 14 (čĺrnácĺi)dnů faktuľu _ daňový doktad. Splatnost
faktury činí30 (třicet) ćtnů ode
dne jejího proknzatelného doručeníobjednateli. Faktura musí splňovat ndležitosti

daňového dokladu ve smvslu ustanovení zákona č. 235/2001 Sb., plnění dte čt' 3 odsĺ'
3'2 písm. d) uhľodí objednatel po převzeĺí této čdsti do výše 4]2.400,- Kč bez DPH,
zbytek ve ýši I03'I00,- Kč bez DPH uhradí po předóní prgý.omocnlźho stavebního
povolení.
3.8.

ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkęm nedotčena.

cl. ry
Záxěreč,ná ustanovení
4.1

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnostidnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č.34O/20l5 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnostiněkteľých smluv, uveř'ejňování těchto smluv

a o ľegistľu smluv, platném znění.

4.2

Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnostitohoto dodatku je nezbytné jeho
uveřejnění v Registru smluv podle $ 5 odst. Ż) zákonač.340/2015 Sb., o zvláštních
podnrínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv,
vę znění pozdějších předpisů, a to bęzodkladně, nejpozději vŠakve lhůtě do 30 dnů ode
dne podpisu dodatku poslední smluvní stľanou, kteľé provede objednatet. Strany berou
na vědomí, Źe zveŕejnění osobních údajův dodatku uveřejněné v registru smluv podle
J

I
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věty pľvníse děje v souladu s tĺmto zákonem a s čl. 6 odst. l písm. c) naffzení
Evľopského parlamentu a Rady (EU) 20161679. Smluvní stľany pľohlašují'Že
skuteěnosti obsaŽęné v dcllrodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu {) 504
občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich uŹití a uveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalŠíchpodm ínek,

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech' z nichŽ čtyřĺ(4) výtisky obdrŽí
objednatel ajeden (1) zhotovitel.
Nedílnou součástítohoto dodatkuje příloha ě. l -zápis z jednánímezi objednatelęm a
zhotovitelem ze đne22, ledna 202l .

Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst' l zákona č,. l3llŻ000 Sb.. o hlavním městě
Pľaze, vę znění pozdějších předpisů, potvrzuje, Ee byly splněny podmínĘ pľo platnost
pľávního jsdnání městské části Pľaha 5, a to usnesením Rady městské části
ć,,Ż3l558/Ż0Żl zę dne 19. 5.Ż02l.
Smluvní strany prohĺašují,Že si tento dodatek přečetly. že byl uzavřen po vzájemném
pľojednánĺ podle jejich pľavéa svobodné vĺilę, určitě, vźltnéa srozumitelně, nikoli
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmĺnek.

PřÍIohy:

Příloha č;. l _ Zápis

z jednán í mezi

08.

objednatelem a zhotovite ęm ze dne 22. ledna 202l
l

06, l0l1

V

Pľaze dn"

'ĺ ł l-,

,''':'.i, !|, r{.'o.'.|.

za zhotovitele:

Mgľ. Renáta ?ajíčková'
starostka MC Pľaha 5

ĺng. aľch. Daniel Piecuch
jednatel spol. Studio PHX s.r.o.

4

zĺzNĺvlopnŮnĚHu ł vÝsLBDKU ĺnoľÁľÍ
v ľámci plnění předmětu
veřejné zakázky malého ľozsahu s názvem

,rRekonstľukce a přístavby objektu v ul. Na Doubkové pľojektová dokumentace..
IdentiÍikačníúdaje o zadavateli:

ÝeĘný zädaváĹel:

Městská část Pľaha 5

Sídlo:

lČĺr.ĎlČ:

náměstí 14. října 4,l50 22Praha 5

_

000ó363

|géno a příjmení _oso by opľávněnéjednat

l, CZ0006363l

Mgľ. RenátaZajíěkoiiá, staľostka MĆFiärra 5

(dáIe též,,objednatel,.)

Identifikačníúdaje o dodavatelĺ:
'obchodní firma
I

,síd]1

Jankovcova t535/2a, I 70 00 Praha7
090985ó9, CZ09098569

lÝ

ICO, DIC:

I

i

Studio PHX s.r.o.

Jméno a příjmení osoby

aľch. Daniel Piecuch, jeđnatel

(dá|e též,,Zhotovitel..)

DATUM: 22. t. 20Zt
MISTO: nám. 14 řijna 4,Praha

pŘÍľoľĺľl:
Ing.

5, místnost

č. 436

aľch. Daniel

Piecuch (Studio PHX s.r.o.), JUDr. Tomáš Homola
(místostarosta), Ing. arch. Zuzana Hamanová (členka
zastupitelstva), Bc. Milan Vondľáček
(vedoucí odboru přípravy a realizace investic),
Ing. Veronika Hilasová (refeľent odd. přípľavy
investic).
Dne 22' 1' 2a2l od 13 hodin se uskutečnila kooľdinační
schůzka konaná za ričelem stanovení
dalšíhopostupu ve věci dokončenípĄekčnícha inŽenýľských
sluŽeb, jejichŽ předmětem
je vypracování dokumentace pľo provádění
stavby včetně stanovisek dotčených oľgánů státní
spľávy na investičníakci s názvem ,,Rekonstrukce a přístavba
objektu v ul. Na Doubkové,,.

PROGRAM SCHŮZKY A ŘľŠľľÍ
JEDNoTLIVÝCH BoDŮI PRoGRAMU:
1) Rekapitulace uzavřených smluvních podmínek

2) Rozbor

současnéhostaYu, poÚřeb objednatele a obdrženéžádostĺ
zhotovitele

3)

Dohoda o dalšímpostupu a stanoven

4)

Závérečnéshľnutí

í závazných

Poznj

teľmínůdokončenídíla

v ľĺímciřešení předmětné pľoblematiky byly projednány
a dohodnuty následující
skutečnosti týkajícíse řešení jednotlivých bodů prog*u
schůzky:

ad l) Rekapitulace uzavřených smluvních podmínek

Smluvní strany uzavřely dne l3. 10.2020 smlouvu o díIo, jejíŽ předmětem je
vypracování
předprojektové a projektové dokumentace' zajištěnísouvisející inženýľské
činnosti
a autoľského dozoru v ľámci realizace investičníakce s názvem,,Rekonstľukce
a přístavba
objektu v ul. Na Doubkové',.
Rekapitulace termĺnůdodání a ustanovení smlouvy týkajících se přĺpadných změn
projektové
dokumentace v průběhu zptacování:

a)

účinnostsmlouvy od

b)

přípľava zakázky (předpľojektová přípľava) do 30. l l .2020 (Ü. do 6 týdnů
od účinnosti
smlouvy),

c)

dle čl. 3. 7. smlouvy bude pľojektová dokumentace v průběhu zpracování pruběŽně
konzultována se zástupci objednatele ve věcech technických a dále bude
řádně
projednána s dotčenými veřejnopľávními orgány a jejich případné připomínky
či podmínky budou řešeny, případně do dokumentace zapracovány,

d)

dokumentacę pro územníľozhodnutí đo1. 2. 2021 (tj. do 9 týdnů od předání
předpľojektové přípravy - díla dle čl. 3 odst. 3. 2. písm. a) smlouvy),

e)

zajištění inženýľskéčinnosti pľo účelydokumentace pro územnírozhodnutí (stanoviska
a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy) do 10. 5.2O2l (tj. do
14 týdnů od předání
dokumentace pľo územnírozhodnutí _ díla dle čl. 3 odst. 3.2 písm. b) smlouvy),

Đ

dokumentaco pro vydání stavebního povolení do l
územního rozhodnutí,

g)

zajištěníinŽenýľské činnosti (stanoviska a ľozhodnutídotčených orgánů státní spľávy)
do l4 týdnů od předání dokumentace pro stavební povolení,

h)

dokumentace pro pľovádění stavby bude předána nejpozději
pravomocného stavebního povolení,

i)
;ad 2)

l9. lO.2020

(tj. ode dne uveřejnění v ľegistru smluv),

l

týdnů od vydání pravomocného

do 13 týdnů od vydání

dle čl. 8.7 smlouvy mohou bý změny a doplňky sjednány jen písemnou formou
a musí
byt potvrzeny oběma stľanami.

Rozboľ současnéhostavu a potřeb smluvních stran

a) na základě

průběŽného konzultování PD na SÚ P5 a oUR MHMP bylo dodatečně
zjiŠtěno,že nový objekt dle zpľacované DUR a SP nelze umístit s ohledem na
nęsoulad
ve vyuŽití ploch (dle regulativů funkčníhoprostoľového uspořádání HMP) proto
a
bude
třeba zachovźnístávajicí stavby se zachováním zastavěné plochy a objemu stavby
s podmínkami dle Přílohy ě. l čl. 3c) bodu (4) a bodu (5) písm. c) opatření
obecné

povahy č. 55l20l8, vydaného v souvislosti
22832t00,

b)

s

Celoměstsky významnou změnou

objednatel současně poŽaduje změnit projektové pľáce o možnost využitidotace z fondů
EU na výstavbu zelené střechy Z pľogramu Nová zelęná úsporám. Za účelemzískání
dotace bude nezbytné tyto změny zahmout do pľojektv a Zpracovat samostatnou

dokumentaci. Povrchy venkovních ploch bude nutné dále konzultovat se zástupci
OPP

MHMP. objekt nebude přístupný pro veřejnost

osazení vZT.

c)

d)

a

z uvedených důvodůnení vyžadováno

Rekonstruovaný objekt bude slouŽit jako,'objekt záľ:emí ekologické výchovy...
Nově
jejich
a
propojení novým
spojovacím kľčkempři ľespektování stavebních předpisů (viz bod a) shoľa). V
důsledku
těchto změn nebude zpracována samostatná dokuľnentace pľo ízemni rozhodnutí
a dokumentace pľo stavební povolení. Nově se zhotovitel
zavazuje přepracovat
projektovou dokumentaci jako dokumentaci jednostupňovou pouze pľo
stavební
povolení' kteľá bude současně dopľacována jako dokumentace pľo pľovedení
stavby
(DPS) s tím, Že v podľobnosti PD pľo stavební povolení bude tato předložena
D6SS
a poté k podání pro stavební povolení na SÚ ps.

tak dojde k úpľavě_ľekonstrukci současných staveb

S ohledem na výše uvedené změny

je zapotřebí upľavit ľozsah předmětu smlouvy,

nabídkovou cenu a teľmín plnění viz kompaľace v niže uvedené tabulce:

Honorář za výkon pľojektoých prací a obstaravatelských činností
(pozn.: výpočet podle standaľdů sluŽeb

Čran A ČKÁ, aktualizace

Stávající smluvní podmínky
Přeđmětsmlouvy

Doba
plnění

Název služby

FSl' Fs2

Pŕíprava

6

zakázky a DNS

FS3, DUR

ýdnri

9 týdnů

Nově projednáno
Předmět smlouvy

Cena v Kč
bez DPH

14s.000

oČlnŽenýring
K DUR

FS4, DSP

oĆ

FS4

lnŽenýring
K DSP

Fs5'

l4 týdnü

FSl'

FS2 Přípľava zakázky a DNS

245.000

ó0.000

l4 týdnü

45.000

l3 týdnů

335.000

realizace
stavby

14s.000

-

Í3
zA
>Y
)ź
ýa

Do 25.6.

70.000

l0o/o =

220 50a

o

202t (rj.
30 týdnů
převzetí

60400

DNS)
295.000

FS4

FS5'

oĆ

lnženýľing k vydánĺ
staveb. povol.

FS6

DPS + soupís prací a
dodávek

V rámci
Autorský

ó týdnú

295.000

FSó

DPS +
soupis prací a
dodávek

FS4 dok. pro staveb.
povol. (DSP)

_ź
l ýdnů

Cena v Kč bez DPH

E

]Jo

Ą
xc},;
l

Doba
plněnĺ

Název služby

FS3 nebude real
FS3

04/2020)

l4

týdnú

45.000

l3 ýdnú

33s.000

V
FS7, Autoľský dozor

rámci

ľealĺzace
stavby

70.000

Celkem

67 týdnťl

r.195,000

ad 3) Dohoda o dalšímpostupu a stanoven

Celkem

í závazných

63 týdnů

l.t t0.500

Úermínů dokončenídíla

Zástupci smluvních stľan se dohodli na následujícím postupu:

a)

S ohledem na nové skutečnosti není moŽné dále vést
společnéúzemnířizenípodle

94j

$
násl' Stavebního zákona, V důsledku těchto změn nebude nutné zpracovat
samostatnou dokumentaci pľo územnírozhodnutí,
avšak pouze dokumentaci
a

v rozpracovanosti pro stavební povolení na rekonstrukci
stávajícíchobjektů. Tím dojde
ke zkľácení doby plnění a sníŽeníceny za DUR a neúčtování
ceny za související
inŽenýrské činnosti (viz tab. výše).

b) Vzhledem k výše uvedenému a nutnosti
řešení stavby

zapracování aktualizovaných technických

výsledných konceptů bude nově požadovaná dokumentace
V rozpľacovanosti předána objednateli nejpozději
do 30 týdnů (tj. do 25. 6. 2O2l)
do

od předání dokumentace návrhu stavby. Zatádněpľovedenou
a předanou dokumentaci
pro získánístavebního povolení (v hrubopisu)
bude cena 515.500 Kč bez DPH uhrazena
do výše 80% tj. 412.400 Kč bez DPH a zbyvajícich 20%
tj. l03. 100 Kč

bez DPH bude
uhľazeno až.povydání stavebního povolení (tj. cca do 14
týdnů od předání dokumentace
pľo stavební povolení).

c)

Zhotovitel dopracuje DSP a DPS na rękonstrukci stávajících
objektů (do 13 týdnů
od vydání stavebního povolení) podle stavebních předpisu
- územníhoplánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy ve znění opatření obecné povahy
ě. 55/2l18,kten_im byla
vydána změna Z 2832100 v souladu s oddílem 3c) Podmínky
pľo posuzování ploch
s ľozdílným způsobem vy-ltžití,bude dále postupovat
dle odst. (a) a odst. (5) písm.
c).

ad 4) Záxěľečnéshľnutí

Vprůběhu jednání byly zodpovězeny a objasněny všechny
dotazy a připomínky nezbytné pro
řádné dokončenídíla a byly stanov eny závazné termíny
propředání vypľacovaných dílčíchčástí
díla objednateli.
Zástupci smluvních stľan se v souladu s čl. 8.7 platné a
účinnésmlouvy dohodli na uzavření
dodatku č' l ke smlouvě o dílo č,' 0042/OloPRI/20.
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