lř

C.H.S. Praha s.ř.o.

@

pRorBrČNÍe tNŽBNÝnsrÁ spor-BČNosr
osadní 3ll/12,170 00 Praha 7,

tel. 7'73 656 275, fax 220 510 048, e-mail projekce@chspraha.cz

sMLoUvA o DÍLo
2012 - 049
DoDATEK

1.

č.3

Smluvní stranY

1.1.

Objednatel:
Obec

Herin\ zastoupena starostou

obce

obecní trřad v Herinku, Do Višňovky 28,25101 Herink

tČo:00640140
bankovní

spojení: Komerčníbanka,

statutární

zástupce:

a.s', č.ú.:l8625201/0100

pan Karel Zeman_ starosta obce

pověřený zastupitel pro

1.2.

DIČ:

ÚP:

pan Attila Szucs

Zhotovitel:
C'H.s. Praha s.r'o.

(zápis v OR v Praze, oddíl C, vloŽka 6928)

sídlo firmy:

osadní 3llll2,170 00 Praba7

IČo: 44850964

DIČ: CZA4850964

UniCredit Bank CR and SK, a.s., pobočka Praha 7, Komunardů 24, č.i.:4244912004/2700
statutární

zástupce:

Ing. Stanislav Hurych - jednatel společnosti

odpovědný pracovník ve ýěcech technických: Ing.arch. Jaroslav Sixta

Smluvní strany vzaviraji následujícídodatek č.3 smlouvy o dílo:

2. Předmět plnění

Naše zakázkové
Název

akce:

číslo:

20t2-049
Územní plán Herink

Doplňuje se a mění bod 2.1.

2.L.

Zhotovitel se zavantjek vypracování ÚP obce Herink v tomto rozsahu:

2'1.1. I.ETAPA - Podklady pro zadrání splněno
Podklady pro zadéni;
Náwh textové části dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.6
Grafická část bude zpracovitnajen, když ji bude vyžadovat pořizovatel ÚP
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2.r.2. II.ETAPA _ Náwh územníhoplánu splněno

- splněno
2.r.4. Úprava návrhu Úp ate qýsledků společného jednání a dle vyhodnocení připomínek a
stanovisek pořizovatelem a obcí - splněno
2.1.s. Úprava návrhu Úp dle výsledků veřejného projednání včetně vyhodnocení

2.1.3. Úprava návrhu ÚP v rozsahu dokumentace II. Etapy

připomínek" stanovisek a námitek.

3. Termín plnění

Doplňuje se a mění bod 3.1.

3.1.

k bodu z.1'l. _ do 2 ýdnů od podpisu smlouvy a předání podkladů dle bodů 7.|. a7.2.
k bodu 2.l.2.

-

do 8 ddnů od předání schváleného zadétrn

k bodu 2.l.3. _ do 6 ýdnů od podpisu dodatku č.1 smlouvy a předání podkladů dle bodu
7.4.

k bodu 2.1'4. _ do 5 fýdnů od podpisu dodatku č.2 smlouvy

k bodu 2.1.5. _ do 3 týdnů od předání podkladů dle doplněného bodu 7.4.

4. Počet whotovení

Doplňuje se a mění bod 4.1.

4.L

k bodu

2.l.l.

- 4 vyhotovení + 2x digitálně

4 vyhotoveni + 2x digitálně pro účelyprojednání s
Středočeského kraje

k bodu 2.I.2.

-

Do

a posouzení

KÚ

k bodu 2.I'3. _ 2 vyhotovení + 2x digitálně
k bodu z.I.4.

-

2 vyhotovení + 2x digitálně

k bodu 2,1.5. _ 2 vyhotovení+ 2x digitálně na

CD

5. Ustanovení o ceně. platební podmínky

Mění se a doplňují body 5.1.a 5.2.

5.1.

Cena pro předmět plnění dle bodu 2.I. a2.2. se stanovuje podle ákona o cenách č' 526190

Sb. a_za-pomociVýkonového a honoriířového řádu

260'000,- Kč bez DPH.

Črerr a Čr,A' dohodou a činí

Cena pro předmět plnění dle bodu 2.1'3. se stanovuje dohodou a činí82.000,- Kč bez
DPH.
Cena pro předmět plnění dle bodu 2'1.4. se stanovuje dohodou a činí38.000,- Kč bez
DPH.

Cena pro předmět plnění dle bodu 2.1.5 se stanovuje dohodou a činí36.000'- Kč bez
DPH.
K ýše uveden;ým cenám bude účtovánazátk|adní sazba DPH (nyni2l%).
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5.2.

Cena dle bodu 5.1. bude uhrazenanazáů,Jadě fakťur (daňových dokladů) v 5 platbách:
První platba ve
25'000,- Kč + 20% DPH, tj. 30.000,- Kč bude uhrazena po
předání daňového dokladu při předaní náwhu zadáni dIe2.IJ', - uhrazeno
Druhá platba ve ýši 235.000,- Kč + 20yo DPH, tj. 282.000,- Kč bude uhrazena po
předríní daňového dokladu při předrání dokumentace dle2.l.2.- uhrazeno
Třetí platba ve rnýši 82.000,- Kě+21'% DPH, tj. 99.220,- Kč bude uhrazena po předríní
daňového dokladu při předání dokumentace dle2.I.3. - uhrazeno

1)

ýši

2)

3)

4)

5)

Čwrta platba ve výši 38.000,- Kě+zl% DPH, tj. 45.980,-

Kč bude

předríní daňového dokladu při předríní dokumentace dle2.l.4. - uhrazeno

uhrazena po

Pátá platba ve výši 36.000,_ Kč+2loÁ DPH' tj. 43.560'_ Kč bude uhrazena po
předání daňového dokladu při předání dokumentace ďe 2.1.5.

7. Součinnost obiednatele

Doplňuje se nový bod 7.4.

7.4.

objednatel předá před zahájením prací na dokumentaci odsouhlasené řešení
stanovisek, připomínek a námitek pořizovatelem a obcí v písemné podobě.
ostatní nekomentované články a body smlouvy ztstéxaji v platnosti'
Tento dodatek č.3 smlouvy je zpracován ve 2 vyhotoveních, znichŽkaŽdá ze smluvních

stran obdržíjedno vyhotovení. Změny tohoto dodatku a smlouvy mohou

bý

potwzeny jen

oboustranně odsouhlasen1im dodatkem.

V Praze dne

/3

/?/2"+

Wlxffi

V Herinku

dne

l.

02.

2011

á ,(
objednatel

Smlotna o dílo č. 20l2-049, dodatek

č3

strana 3

