
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 25/2020

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:

1Č·
DIČ:
Statutární zástupce:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Nám.jana Ž'Žky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislav Málek, starosta

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

a

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 - oprava povrchu Komenského náměstí" ze dne 27.04.2020

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

ČI. I,
Předmět plněni

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

Účastníci 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 dokončeni díla: max. do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště.

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

na

Nové znění:
Kompletní dokončeni díla: max. do 29.10.2020.

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

ČI III
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 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH
DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

2 518 867,20 Kč
528 962,45 Kč

3 047 829,65 KČ

Nová cena díla:

Cena bez DPH 2 313 380,20 KČ
DPH 21% 485 809,84 Kč

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

2 799 190,04 KČ
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ČI ll.
Závěrečné ustanovení

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 právní sIlu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. Iše nemění a zůstávajív platnosti.
Nedílnou součásti tohoto dodatku Č. 1tvoří nás|edujíci přIIohy:

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, uvěřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnÍtajemstvjve smyslu ust. § 504 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

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

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 429/2020 ze dne 30.09.2020.

V Čáslavi dn, .,!.2...:.'!".100|2 V Čáslavi dne "Á l'- 2020
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava povrchu Komenského náměstí

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1

Změna: D - dokumentace
P - příprava

>< R - realizace

Stavební oddíl, Číslo (pod)objektu,
. Název: Vozovka, chodník, verejne osvět|ení(provozni celek) (provozního souboru)

Popis změny:
l) Dodáni žulových kostek z deponie města Čáslavi, jejich tříděni a dodáni nových kostek.

2) Spolufinancováni opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci
3) Oprava dešťové kanalizace
4) Dodáni a instalace odvodňovacího žlabu na hranici s úl, Jana Roháče z Dubé.
5) Dodáni a instalace geotextilie pro zajištěni únosnosti v místě nestabilního podloži

6) Prodbužení kabelového vedeni veřejného osvětleni

7) Prodbuženi termínu plněni
Odůvodněni změny:
l) Původní smluvní rozpočet zahrnoval kompletní dodáni kamenné dlažby ,,žulová kostka o vel. 8/10. Město Čáslav však na své deponii
mělo uskladněné vlastni žulové kostky o velikosti 8/10. Se zhotovitelem bylo dohodnuto třídění na deponii a následné využiti těchto kostek
na stavbě. Na základě kompletního přetříděni bylo zjištěno, že množstvím vlastních žulových kostek nebude stavba kompletně pokryta, z
tohoto důvodu bude zbylých cca 150 m2 žulových kostek dodáno zhotovitelem za předem vysoutěžených finančních podmínek (jedná se o
méněpráce a vícepráce).
2) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě vozovky a chodníků v úl. Komenského náměstí v Čáslavi je dohodnuto, že
společnost TLAPNET s.r.o., se bude finančně spoIupodHet na opravě tohoto chodníku. Smluvnímu zhotoviteli této zakázky malého rozsahu
uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 7 500,00 Kč bez DPH, tj. 9 075,00 KČ
včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho Anančnl požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny
(jedná se o méněpráce).
3) Při prováděni zemních prací a následném odstraněni povrchu komunikace, byla obnažena původní zděná kanalizace. Po konzultaci se
společnosti VHS a.s. byly provedeny kamerové zkoušky a dále na základě informaci od občanů bydhcich v této lokalitě byla potvrzena
funkčnost této stoky a z tohoto důvodu je nutné tuto narušenou stoku opravit a zabezpečit bezpečný průtok (jedná se o vícepráce).
4) Na základě konzultace s projekcí a TDI bude pro zajištěni bezpečného odvodněni komunikace, zvlášť z přilehlé úl. jana Roháče z Dubé
na rozhraní ulice jana Roháče z Dubé a Komenského náměstí instalovám odvodňovací žlab s napojením kanalizační šachty (jedná se o
vícepráce).
5) Při provádění zemních prací a následném odkryti povrchu komunikace podél č.p. 127 až 140 bylo zjištěno nestabilní a podmáčené podbží
z důvodu vysoké hladiny zemni vody. Z tohoto důvodu a po konzultaci s TDI bude provedena pokládka separační tkané geotextilie pro
zabezpečení únosnosti komunikace (jedná se o vícepráce).
6) Při realizaci veřejného osvětlenI bylo zjištěno, že veřejné osvětleni je propojeno s větví veřejného osvětlenI v parku Vala. Z důvodu
zachováni propojeni dojde k výkopu o celkové délce 50m, výměně kabelového a zemnícího vedeni a propojení do lampy veřejného
osvětlenľ v parku Vala, pod Diakonii (jedná se o vícepráce).
7) Provedeni výše uvedených víceprací rozšiřuje smluvní předmět díla. Zejména v bodech 3), 5) a 6) jde o dodatečné stavební práce
neobsažené v původním závazku ze smlouvy, jejich provedeni je nezbytné, přičemž tuto potřebu nebylo možné předem předvídat.
Dodatečně stavební práce v bodě 4) jsou přidány na základě požadavku objednatele, nicméně jde o logické řešení a provázáni k této
stavbě. Provedení dodatečných prací nad rámec rozsahu ve smlouvě o dílo a zejména řešeni opravy původní zděné dešťové kanalizace
uvedené v bodě 3), zvýšilo časovou náročnost stavby. Z tohoto důvodu dojde k prodbuženi termínu plnění díla z 13.10.2020 na 29.10.2020.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: Nebude

Do časového plánu stavby: 29.10.2020

Do ceny stavby: vícepráce 194 513,00 KČ bez DPH

méněpráce 400 000,00 KČ bez DPH

j



,něnový list č. 0'01- příloha dodatku Č.1SOD

Čáslav - Komenského náměstí vÍce a méněpráce

Méněpráce

d 5 Komunikace
26 M 5&381007 kostka d/aZebnf Zula drobná &'10

CELKEM méněpráce

-392 500,00 dle SOD

-392 500,00
m2 -785,0ck) 500,00 -392 5oqoq es Urs 2019 01

-392 500,00

Vícepráce l 194 513,00 cenová soustava
d Renovace historické dešťové kanalizace - propojeni 23 162,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tmy těbtelnosti 11, skupiny 4 objem do 20 m3 .NOVÁ 131351100 ,hojně m3 6,000 640,00 3 840,00 URS 01/2020

2. položka VO odvoz a uloženi přebytečné zeminy a vybouraných hmot m3 6,000 620,00 3 720,00 SOD - VO

3. položka VO Pískováni výkopu d+m m3 1,000 460,00 460,00 SoD- vo
NOVÁ 871370410 Montáž kanaúzačnfho potrubí korugovaného SN 10 z polypropyknu ON 300 m 6,000 205,00 1 230,00 Urs 01/2020

NOVÁ 28617046 trubka kana/izaCn/ PP komgovaná ON 3CKk600Omm SN10 m 6,000 532,00 3 192,00 Urs 01/2020

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20NOVÁ K 899623151 , , , m3 2,000 2 960,00 5 920 00 ·
otevrenv vvkoo ' URS 01/2020

NOVÁ vyzdívka ztraceným bedněním kpl 1,000 4 800,00 4 800,00 vlastni

d Doplněni odvodňovacích žlabů 48 124,00
NOVÁ 935113111 Osazenl odvodňovadho polymerbetonového žlabu 8 krycím roštem SMky do 200 mm m 9,000 420,00 3 780,00 Urs 01/2020

NOVÁ 59227®6 Z/ab odvMňovad pcg/ymert)etonový se spádem dna Q. 5% 1(XKk730x165/1 7&nm m 9,000 870,00 7 830,00 Urs 01/2020

NOVÁ 59227027 &/cj plné na začátok a konec odvodňovacího Z/abu po/ymoncký beton všBchny ks 2,000 222,00 444,00 Urs 01/2020
stavební' výšky

NOVÁ 56247025 roštmústkový D40Q htína dl om pro žlab PE š 15Cknm m 9,000 2 070,00 18 630,00 Urs 01/2020

49 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajnlky nebQ obruby z diaZebnfch kostek z betonu prostého m3 3,000 2 730,00 8 190,00 SOD - komunikace

32 K 8713150 Pŕlpojka vpusti z tvrdého PVC KG SNB DN150 VC. zemních ptací a napojeni m 5,000 1 850,00 g 250,00 SOD - komunikace

d Sanace pláně 23 919,00
NOVÁ 213141113 Zňzenl vrmy z geotextilie v rovině nebo ve sklanu do 1.5 š do 8,5 m m2 345,000 21,00 7 245,00 Urs 01/2020
NOVÁ 69311009 tkaná iseparačM, h/tračnl výztužná PP pevnost v ľahu 6WN/m m2 397,000 42,00 16 674,00 Urs 01/2020

d Veřejné osvětleni · dopojeni napájeni 19 128,00
l. položka VO Kabelový výkop 35x80 cm v pláni se úhozem a hutněním m 50,000 145,00 7 250,00 SOD - Vo
NOVÁ Překop chodníku m 3,000 1200,00 3 600,00 vlastni
2. položka VO Odvoz a uložení přebyteČné zeminy a vybouraných hmot m3 2,000 620,00 1 240JXl SOD - Vo
3. položka VO Piskováni výkopu d+m m3 3,000 460,00 1 380,00 SOD - Vo
4. položka VO výstražná folie - elektro m 53,000 12,00 636,00 SOD -Vo
5. položka VO Trubka ochranná KOPOFLEX pr. 50 mm na kabel D+M m 54,000 40,00 2 160,00 SOD - Vo
7. položka VO Drát zemnici FeZn pr. 8 rnm D+M m 54,000 53,00 2 862,00 SOD - Vo

d Phbráni a doprava kostek z depozitu investora 80 180,00
NOVÁ Přebráni kostek z depozitu investora hod 292,000 265,00 77 380,00 ceník TES
NOVÁ kontejnerAVIA( 3,5t dny 10,000 280,00 2 800,00 ceník TES

CELKEM vícepráce 194 513,00


