
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 66/2019

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:

1Č·
DIČ,
Statutární zástupce:
bankovnispojenh
číslo účtu:

Nám.jana Ž'žky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislav Málek, sta rosta

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

a

AVE Kolin s.r.o.
Sídlo:
zastoupen:
lČ:
DIČ:
bankovnispojenŕ
čÍslo účtu:

Třldvorská 1501, PSČ 280 02
Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednateli společnosti
251 48 117
CZ 25148 117

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen nZhOtOVite/")

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 vn'trobloku Ž'ten'cká" ze dne 16 05.2019

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

C P

Předmět plnění
Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. 1. měnía 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.
Cena díla

Dále se účastnici dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. 5 smlouvy o
dílo se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH
DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

2 274 868,00 KČ
477 723,00 Kč

2 752 591,00 KČ

Nová cena díla:

Cena bez DPH 2 124 172,00 KČ
DPH 21% 446 076,00 Kč

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

2 570 248,00 Kč

ČI. Ill.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvnístrany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto
dodatkem Č. Iše nemění a zůstávajiv platnosti.
Nedílnou součástítohoto dodatku č. 1tvoři 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, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění
zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnÍtajemstvive 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 v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 447/2019 ze dne 04.09.2019.

V Čáslavi dne .Z.i,:.q:.2019 V Čáslavidne 2j\ g 2019

"

)MĚS"1"O 2ASLAV|
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l ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava vnitrobloku žitenická

Pořadové číslo návrhu změny stavbý: 1

Změna: D - dokumentace
P - příprava

><
R - realizace

Stavební
oddíl, Číslo (pod)objektu, Název: Zpevněné plochy, veřejné osvětleni
(provozní (provozního souboru)
celek)
popjs změny:
l) Kácení stromu
2) Nové kontejnerové stáni
3) Oprava přídlažby a obrub v mlstě vjezdu do vnitrobloku
4) Neprovedení tří parkovacích míst z důvodu kořenového systému
5) Vápnění podkladu
6) Neprovedení přeložky el. vedeni ČEZ
7) Přesun svítidel veřejného osvětlenl
Odůvodněni změny:
l) v projektové dokumentaci nebyl zaměřen strom, který je v mlstě plánovaného parkovacího místa - projednáno s pracovníkem Odboru
životního prostředí Mgr. Petrem Vobořilem. jedná se o vícepráce.
2) projektová dokumentace řešila nové kontejnerové stáni v šiří 8m (6 ks kontejnerů). Vzhledem k tomu, že ve skutečnosti je potřeba
rozšířenl kontejnerového místa pro další 2 ks kontejnerů bylo uvažováno o tom, že plánované kontejnerové místo se o předepsanou šíři
rozšíří. Bylo však zjištěno, že plánované kontejnerové místo v navrženém místě rozšířit nelze z důvodu existence inženýrských síti a z
druhé strany z důvodu blízkosti kořenového systému vzrostlých stromů. Z tohoto důvodu je vybráno místo nové (požadavek SVJ Žitenická,
viz samostatný protokol). Nové kontejnerové stání budou ohraničeny betonovou palisádou. Jedná se o vícepráce.

3) Místo vjezdu do vnitrobloku Žitenická z úl, Havlenova je lemováno stávajici betonovou přidlažbou, která je již poničena společně s
krajními betonovými obrubami chodníku. Tyto betonové prvky budou z důvodu napojeni nového živičného povrchu nahrazeny novými.
jedná se o dlaždice v celkové délce cca Bŕn a čtyř kusů betonových obrub . Jedná se o vícepráce.
4) Z důvodu rozsáhlého kořenového systému vzrostlých stromů nelze realizovat původní návrh projektové dokumentace. Pro zachování
těchto vzrostlých stromů nebudou realizovány tři parkovací místa. Jedná se o méněpráce.
5) V návaznosti na hutnícI zkoušky a dostatečně únosné podloží v navrhovaném místě nebude provedeno vápení podloži. jedná se o
méněpráce.
6) V místě navrhovaného kontejnerového místa se nachází elektrické vedeni společnosti ČEZ. V původním návrhu byla navržena přeložka
tohoto kabelu. Při samotné realizaci kontejnerového stáni došlo ke zjištěnní, že elektrické vedení vede v bezpečné vzdálenosti a není
nutné z tohoto důvodu přeložku realizovat. Jedná se o méněpráce,
7) Oprava veřejného osvětlení spočívala ve výměně kabelového vedení a sloupů. Při přemístěni sloupů z původního místa bylo zjištěno, že
lampy a původní svítidla typu EP (Hříbek) jsou velice blízko oken bytových domů, z tohoto důvodu bude provedena výměna 5 ks svítidel z
úl. Havlenova, kde je 5ks svítidel, které svítí pouze na plochu pod nimi a nebudou nijak omezovat obyvatele bytového domu. Zároveň tím
dojde ke sjednocení svítidel i v úl. Havlenova. Jedná se o vícepráce.
jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY: """
Do projektové dokumentace: Bude l \,

Do časového plánu stavby: Nebude '
}i)"

Do ceny stavby: vícepráce 48 129,35 KČ be, H

l ,l

méněpráce 198 825,36 KČ bez DPH

l
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p.č. |č.po]ožky popis položky mj. množství i : DPH

Dodávky zařIzeni_
" 000000001 'deinomáž,montáž svítidel ks 10,00! 350,00, 3 500,00

, 000000002 plošina h 8,00 650,00. 5 200,00
000000003 do rava l 40,00 28.00 ] 120,00 l

':,.·.'» b,,j .',m i 'FA

Cena celkem bez DPH 9 820,00
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název akce: Veřejné osvětleni
objekt: Žitenická úl.

. ,- . " ' E- äSoupis položek ; ..l . .. , I.,
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13 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 10,000 74,50 745,00

19 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 10,000 131,00 1 310,00

20 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 16,000 253,00 4 048,00

ZřIzenI podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy ti m2 500,000 98,00 49 000,00
27 K 561031111 250 mm plochy do 1000 m2

28 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 6,000 5 390,00 32 340,00

31 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 300 mm m2 39.800 193,00 7 681,40

38 K 596212213 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny A pI přes 300m2 m2 39,800 221,00 8 795,80

39 M 59245213 dlažba zámková profilová základní 19, 6x16,1x8 cm př/rodni m2 39,800 219,00 8 716,20

Osazeni si|ničniho obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
, m 18,800 220,53 4 145,9658 K 916131213 betonu prosteho

59 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 19,000 107,00 2 033,00

62 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu m3 0,700 2 657,14 1 860,00prostého
70 K R3 Přeložka kabelu ČEZ (dl.30 m, 2 x spojka) kpl 1,000 51 000,00 51 000,00

Uloženi kabelů ČEZ do chrániček (odkopání, půlená chránička, zásyp m 15,000 1 810,00 27 150,00
71 K R4 štěrkopískem, folie)

198 825,36



2 K 112101121 Odstraněni stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm kus 1,000 3 820,00 3 820,00

3 K 112201101 Odstraněni pařezů D do 300 mm kus 1,000 850,00 850,00

13 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 1,200 74,50 89,40

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,200 131,00 157,20

20 K 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1,800 253,00 455,40

31 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 300 mm m2 5,400 193,00 1 042,20

35 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do100 m2 m2 1,800 285,00 513,00
37 M 592450 dlažba ÍČKO 60 pro nevidomé červená m2 2,000 550.00 1 100,00

38 K 596212213 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny A pIpřes 300 m2 m2 3,600 221,00 795,60
40 M 59245203 dlažba zámková profilová základní 19.6X16, 1X8 cm barevná m2 4,000 295,00 1 180,00

58 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do. . m 3,000 220,53 661,59lože z betonu prostého
59 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm m 3,000 130,00 390.00

60 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční. m 5,200 125,00 650,00operou
61 M 59217037 obrubník parkový betonový přírodní 5Ox5x20cm m 6,000 66,00 396,00

62 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky , palisády nebo obruby z dlažebních kostek m3 1,000 2 657,14 2 657,14z betonu prosteho
Osazeni palisád do betonového lože m 10,400 398,00 4 139,20

Osazení přidlažby do betonového lože m 9,000 198,00 1 782,00

Přidlažba Best Naviga l 8 cm barva bílá kus 18,000 114,90 2 068,20

Palisáda Best Premium 40 cm barva přkodni kus 22,000 55,36 1 217,92

Palisáda Best Premium 60 cm barva přírodní kus 73,000 196,50 14 344,50

38 309,35
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