SOD - ČOV JAN KOV

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O

uzavřené podle § 1746 zákona

č.

ou,o

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Smlouvali)
1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:
telefon:
e-mail:
(dále jen .Objednatel")

Obec Jankov
Na Náměstí 14, 25703 Jankov
00231916
CZ00231916
Bc. Jitka Jonsztová, starostka obce
317833209
starosta@obecjankov.cz

a
Zhotovitel
se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:
telefon:
e-mail:
(dále jen .Zhotovitel")

FER&MAN Technology, spol. s r.o.
Tréglova 795, Praha 5 - Barrandov, 152 00
ČSOB a.s.
191716772/0300
27173461
CZ27173461
Ing. Pavlem Čubou, jednatel společnosti
603519357
cuba.pavel@gmail.com

společně též "Smluvní strany"
2. Preambule
-nemění se

3. Účel smlouvy
-upravuje se znění:
3.1 - 3.2. - nemění se
3.3
Účelem Smlouvy je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro zadání stavby (dále jen
"DZS") a provedení stavby (dále jen "DPS").
4. Předmět smlouvy
-upravuje se znění:
4.1
4.1.1

Předmětem Smlouvy je poskytnutí odborných služeb a provedení díla spočívající ve
- 4.1.2 - nemění se

4.1.3
zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby intenzifikace ČOV Jankov. Součástí
bude položkový rozpočet a výkaz výměr. Dokumentace pro provedení stavby bude vypracována v rozsahu
stanoveném vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013Sb. a vyhlášky
č.405/2017 Sb.
č.

4.2
Ukončením plnění dle bodu 4.1.1. této Smlouvy se rozumí předání DUR a DSP v 6ti
vyhotoveních v listinné formě a 1x vyhotovení na paměťovém médiu (CD, DVD) Objednateli. Textové i
grafické výstupy budou totožné. Textová část, databázová a tabulková, grafické soubory budou předány ve
formátu PDF v programu ADOBE READER. Zhotovitel zcela odpovídá za soulad textové i datové části
projektové dokumentace.
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Ukončením plnění dle bodu 4.1.3. této Smlouvy se rozumí předání DZS a DPS v 6ti vyhotoveních v listinné
formě a 1x vyhotovení na paměťovém médiu (CD, DVD) Objednateli. Textové i grafické výstupy budou
totožné. Textová část, databázová a tabulková, grafické soubory budou předány ve formátu PDF v
programu ADOBE READER. Zhotovitel zcela odpovídá za soulad textové i datové části projektové
dokumentace.
4.3 - nemění se

5. Cena a platební podmínky
-upravuje se znění:
5.1
5.1.1.

Smluvní cena za provedení každého plnění poskytnutého dle čI. 4 této Smlouvy je stanovena
následujícím způsobem:
- 5.1.3. - nemění se

5.1.4. Projektová dokumentace pro zadání stavby a provedení stavby, včetně v položkového rozpočtu

i. Cena bez DPH
ii. DPH ve výši

380 000,00 Kč. (slovy: Třistaosumdesáffisíc korun českých)
79800,00 Kč. (slovy: Sedumdesátdevěttisícosumset korun českých)

iii. Cena s DPH ve výši 459800,00 Kč. (slovy: Ctyřistapadesátdevěttisícosumset korun českých

5.2 - 5.4 - nemění se

5.5

Právo fakturovat cenu dle odst. 5.1.1 tohoto článku Smlouvy vznikne po protokolárním předání
společné DUR a DSP Objednateli. Právo fakturovat cenu dle odst. 5.1.4 tohoto článku Smlouvy
vznikne po protokolárním předání společné DZS a DPS Objednateli.

5.6 - 5.9 - nemění se

6. Doba a místo plnění
-upravuje se znění:
6.1 - nemění se
6.2

Plnění předmětu Smlouvy dle čI. 4 Smlouvy bude zahájeno neprodleně po podpisu této smlouvy.
a)

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění dle bodu 4.1.1 a 4.2 provést nejpozději do 12
týdnů od podpisu této Smlouvy. V tomto termínu se zavazuje Objednateli předat hmotně
zachycený výsledek Předmětu plnění dle bodu 4.1.1 a 4.2, a to v sídle Objednatele.

b)

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění dle bodu 4.1.2 a 4.3 provést v souladu s během
lhůt stanovených pro správní řízení vedoucího k vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Neprodleně po nabytí právní moci společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení se zavazuje Objednateli předat hmotně zachycený
výsledek Předmětu plnění dle bodu 4.1.2 a 4.3, a to v sídle Objednatele.

c)

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění dle bodu 4.1.3 a 4.2 provést nejpozději do 10
týdnů od podpisu této dodatku č.1 smlouvy o dílo. V tomto termínu se zavazuje
Objednateli předat hmotně zachycený výsledek Předmětu plnění dle bodu 4.1.3 a 4.2, a
to v sídle Objednatele.
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7. Způsob plnění předmětu smlouvy
-nemění se
8. Smluvní pokuty, úroky z prodlení
-nemění se
9. Záruka za jakost
-nemění se
10. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
-nemění se
11. Součinnost objednatele
-nemění se
12. Odstoupení od smlouvy
-nemění se
13. Ukončení smlouvy
-nemění se
14 Uzavření a účinnost smlouvy
-neměnf se
15. Ostatní ujednání
-nemění se
16. Závěrečná ustanovení
-nemění se

Uzavření dodatku č.1 schválilo Zastupitelstvo obce Jankov 23.9.2020.

V Praze dne 30.9.2020

V Jankové dne 30.9.2020

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

d!
O~ANKO./

NA NÁMĚSTí 14
257 03 JAN KOV

(j)
lG 007:1191G DiČ: C7.00231916

FER&MAN echnology spol. s r.o.
Ing. Pavel Čuba
jednatel společnosti

Obec Jankov
Bc. Jitka Jonsztová
starostka obce
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