
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 88/2020

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:

lČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislav Málek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel').

TES spol. S r.o.
Sídlo:
zastoupen:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Vrchovská 1354, PSČ 286 01
Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
47539330
CZ 47539330
KB, a.s., pobočka Čáslav
2801486388/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Čáslav - parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka" ze dne 24.07.2020

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku Č. l:

ČI I.
Předmět plněni

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které
tvoří přIlohu tohoto Dodatku č. 1.
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ČI. ll
Doba plnění

Účastnici se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v ČI. 4 se
z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:
Kompletní dokončení díla: max. do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků
oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:
Kompletní dokončeni díla: max. do 14.12.2020.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků
oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

ČI. Ill.
Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla
uvedená v ČI. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 měniz částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH
DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH

Nová cena díla:

2 948 815,10 KČ
619 251,17 KČ

3 568 066,27 Kč

Cena bez DPH 3 070 805,06 KČ
DPH 21% 644 869,06 Kč

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedeni díla")

3 715 674,12 KČ
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ČI. II.
Závěrečné ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvnIstrany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právni sIlu originálu. Ostatní ustanovenIsmlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. Iše nemění a zůstávajiv platnosti.
Nedílnou součástitohoto dodatku Č. 1tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem Č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněni
zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnítajemstvÍve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 501/2020 ze dne 11.11.2020.

V Čáslavi dne %.,M,..2020 V Čáslavi d,, AC '14 · 2020
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka
Pořadové číslo návrhu změny stavby'

Změna: D - dokumentace
P - příprava

'>< R - realizace

Stavební oddíl, Číslo (pod)objektu, . . . .Název: Parkoviště, chodník, veřejné osvět|en|(provozní celek) (provozního souboru)
Popis změny:
l) Změna geotextílie v podloži parkoviště
2) Navýšeni odkopávek podloži v chodníku
3) Bouráni žel. bet. vrstvy v chodníku
4) Prodloužení kabelového vedeni veřejného osvětlení
5) Prodlouženi chodníku a přesazení stromku

6) Spo|ljfínancování opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci

7) Prodloužení terminu plněni
Odůvodnéni změny:
l) Na základě zjištění sypkého podloží v místech plánovaného parkoviště bude pro zajištění lepši únosnosti nahrazen typ geotextilie z
300g/m2 na geotextNe s únosností 500g/m2 (jedná se o méněpráce).
2) Při prováděni zemních prací a následném odstraněni povrchu chodníku bylo zjištěno podmáčené podloži vlivem spodní vody. Byly
provedeny hutnIcí zkoušky pláně, které nevykazovaly požadované hodnoty. Z toho důvodu budou po konzultaci s projektantem a TDI
provedeny hlubší sanace včetně pokládky geotextilie v daném místě. Z tohoto důvodu se navýši množství zemních prací a podkladních
vrstev chodníku oproti původnímu návrhu (jedná se o vícepráce).
3) Při prováděni zemních prací v dalším úseku stavby byla po odkryti stávající asfalt, vrstvy nalezena část chodníku z vrstvy železobetonu a
je nezbytně nutné toto vrstvu vybourat Úedná se o vícepráce).
4) Původní návrh projektové dokumentace obsahoval výměnu veřejného osvětleni pouze v místě nově plánovaného parkoviště, Na základě
požadavku objednatele, z důvodu celkového řešeni chodníku R. Těsnohlídka byl v průběhu VR navýšen celkový počet svítidel na celou
délku stavby. Na základě skutečného měření délky bude z tohoto důvodu navýšeno množství zemních prací a kabeláže a zároveň dojde k
výměně kabeláže typu AYKY za CYKY (hliník, měd) v celé délce, protože zahrnutím celého úseku není třeba dopojovat kabeláž na původní
vedení v hliníku Úedná se o vícepráce).
5) Na základě požadavku objednatele bude prodloužen chodník za MŠ. jedná se o prodlouženi o cca 10 m2. Prodlouženi dojde z důvodu
estetického. Původní návrhem bylo ukončeni chodníku před povrchem stávajícího chodníku za MŠ s nevyhovujícim a popraskaným
betonovým povrchem a zároveň z důvodu zarovnáni s oplocením MŠ. Zároveň dojde k přesazeni přilehlého stromku z důvodu kolize se
stavbou (jedná se o vícepráce).
6) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě chodníku v R. Těsnohlídka v Čáslavi je dohodnuto, že společnost TLAPNET s.r.o.,
se bude finančně spo|ljpodí|et na opravě tohoto chodníku. Smluvnímu zhotoviteli této zakázky malého rozsahu uhradí předem domluvenou
částku. Z tohoto důvodu dojde ke sníženi smluvní ceny díla o částku 58 500,00 Kč bez DPH, tj. 70 785,00 KČ včetně DPH. Zhotovitel tímto
stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny Úedná se o méněpráce).
7) Provedeni výše uvedených vicepracĹ rozšiřuje smluvní předmét dlla. Zejména v bodech 2), 3), 4), 5) a 6) jde o dodatečné stavební práce
neobsažené v původním závazku ze smlouvy, jejich provedení je nezbytné, přičemž tuto potřebu nebylo možné předem předvídat.
Provedeni dodatečných prací nad rámec rozsahu ve smlouvě o dílo zvýšilo časovou náročnost stavby. Zároveň dojde v průběhu stavby k
nutné koordinaci s VHS a.s., která bude v růběhu stavby provádět práce i na svém zařízeni. Dále ve své žádosti o prodlouženi uvádí
zhotovitel důvod klimatických podmínek a epidemilogickou situaci. Z tohoto důvodu dojde k prodlouženi terminu plněni díla z 21.11.2020 na
14.12.2020.
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: Nebude

Do časového plánu stavby: 14.12.2020

Do ceny stavby: vícepráce 217 703,96 KČ bez DPH

méněpráce 95 714,00 KČ bez DPH
Za objednatele Město Čáslav: jUDr. Vlastislav Málek Za zhotovitele TES spol. s r.o. : jiří Pavlica



změnový list č. 001

Stavba: 2020_006 - Čáslav - parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka

Méněpráce -37 214,00 dle SOD
101 - chodník a parkovací stání

l ) 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU ( přebytečná zemina ) M3 -5,000 100,00 -500,00

11 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICA ŽELEZNIC TŘ. íl M3 -5,000 240,00 -1 200,00

20 21461C Separačn geotextilie do 300g/m2 m2 -469,200 45,00 -21114,00

SOD, oproti ŽB objevených
konstrukci

SOD, v parkovišti bude
nahrazena 50Og/m2

1 000000002

401 - Přeložka veřejného osvětlení a přisvětlení přechodu
1-AYKY 4B X 25 M -300,000 48,00

CELKEM méněpráce

Vícepráce

1
11
20

NOVÁ

D
14101

12383
21461C

213141112 pokládka

69311088 materiál

56333
56335

D

-14 400,00 SOD, záměna kabelu za CVKY

-37 214,00

217 703,96 cenová soustava

86 511,96

NOVÁ

23
24
NOVÁ

NOVÁ

101 - chodník a parkovací stáni
Sanace pláně
POPLATKY ZA SKLÁDKU ( přebytečná zemina )
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.II
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

ZřIzenI vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 15OMM ( DLAŽBA
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ( DLAŽBA
PŘESAZENÍ STROMKU
Bouráni armované ŽB konstrukce
Bourání konstrukci z ŽEl nebo předpjatého betonu v odkopávkách
nebo prokopávkách strojně
Prodlouženi chodníku u školky
POPLATKY ZA SKLÁDKU ( přebytečná zemina )
poplatky za skládku typ s-oo (OSTATNÍ odpad) ( betonový
odpo)
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. ||
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ( POD
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 15OMM ( DLAŽBA

m3 34,400
m3 34,400
M2 386,000

M2 469,200

M2 469,200

M2 86,000
M2 86,000
kpl 1,000

100,00 3 440,00
240,00 8 256,00

45,00 17 370,00

19,20 9 008,64

37,10 17 407,32

135,00 11610,00
220,00 18 920,00
500,00 500,00

SOD, chodník

SOD, chodník 86 m2 X 0,4 m

SOD, chodník 86 m2 spodní vrstva + 300 m2 2. vrstva

Cs Urs 01/2020, náhrada pod
parkovištěm

Cs Urs 01/2020, náhrada pod
parkovištěm
SoD, chodník
SoD, chodník

vlastni l

129951123
D

33 050,00

m3 5,000 6 610,00 33 050,00 Urs 01/2020

13 300,00
1 14101

3 014121

6 11314
7 11351
11 12383
15 18110
22 56332
23 56333

m3 2,000

M3 1,500

M3 1,500
M 6,000

M3 2,000
M2 15,000
M2 3,000
M2 12,000

100,00 200,00

100,00 150,00

600,00 900,00
45,00 270,00

240,00 480,00
18,00 270,00
90,00 270,00

135,00 1 620,00

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD



27 582611
35 917211

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z M2
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 50MM M

12,000
10,000

495,00 5 940,00
320,00 3 200,00

SoD

SoD

D
NOVÁ

3 000000942

6 000002556
10 000005803
11 000005804
24 000005897
25 000005898

401 - Přeložka veřejného osvětlení a přisvětlení přechodu
záměn napájecího kabelu, doplněni výměr dle skutečnosti na celou délku chodníku

PKB.711027 CVKY J-4 X 10 m 499,000
(390*0,15) " (17"3) = 499

TRUBKA KORUGOVANÁ 75 M 90,000

FOLIE S BLESKEM 33cm 611MT 330x100
MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ
MONTÁŽ ZEMNÍHO VOD1ČE,UZEMNĚNÍ
VÝKOP RUČNĚ PRO KABELOVÉ VEDENĹV ZELENÉM PÁSU
PÍSKOVÁNÍ ,ZÁHOZ

M 90,000
M 169,000
M 99,000
M 90,000
M 90,000

84 842,00
118,00 58 882,00 es Urs 2020 01

45,00 4 050,00 S,D

9,00 810,00 SoD
25,00 4 225,00 SoD
25,00 2 475,00 SoD

120,00 10 800,00 SoD
40,00 3 600,00 SoD

CELKEM vícepráce 217 703,96

ROZDÍL 180 489,%

J
)


