
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 130/2020

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:

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

Nám. jana Žižky zTrocnova 1
286 01Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislav Málek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen nobjednate/").

TES spol. S r.o.
Sídlo:
zastoupen:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
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 chodníku v úl. Malinová" ze dne 05.11.2020

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

ČI. I.
Předmět plněni

Smluvní strany se na základě oboustranné dohody dohodly na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen
ve smlouvě o dílo v ČI. 1. mění a rozšiřuje, respektive zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém
listu stavby č. 1, který tvoří přIlohu tohoto Dodatku č. 1.
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ČI. Il.
Cena díla

Smluvní strany se na základě oboustranné dohody dohodly 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

365 548,51 Kč
76 765,18 KČ

442 313,70 KČ

Nová cena díla:

Cena bez DPH 360 177,41 KČ
DPH 21% 75 637,25 KČ

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

435 814,67 KČ

ČI. II
ZávěreČné ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní stra ny obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právnísňu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. 1 se nemění a zůstávajív platnosti.
Nedílnou součástítohoto 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), zveřejnění
zajistí 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.
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Uzavřeni tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 551/2020 ze dne 25.11.2020.

V Čáslavi dne Sq:.:!!.:..2020 V Čáslavi dn, Je. Aa- 2020
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava chodníku v ul. Malinová
Pořadové číslo návrhu změny stavbý: 1

Změna: D - dokumentace
P - příprava

>< R - realizace

Stavební oddíl, Číslo (pod)objektu,
. Název: Chodnik, veřejné osvět|enľ(provozni celek) (provozniho souboru)

Popis změny:
l) Spdufinancování opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci

2) Poníženi pochozi plochy ze zámkové dlažby ti. 6 cm včetně poníženi délky nových betonových obrubníků
3) Navýšeni pojezdové plochy ze zámkové dlažby ti. 8 cm
Odůvodněni změny:
l) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě povrchu části chodníku v úl. Malinová v Čáslavi se bude společnost TLAPNET s,r,o.,
finančně spolupodňet 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 11 700,00 Kč bez DPH, tj. 14 157,00 KČ včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že
tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny Úedná se o méněpráce).

2) Na základě skutečného provedení dojde k ponÍžení plochy pokládky včetně dodáni zámkové dlažby ti. 6 cm. Dále nebude provedeno
osazení nových zahradních obrub podél zeleného pásu (předzahrádky) před č.p. 1492 z důvodu dobrého technického stavu původních
obrub (jedná se o méněpráce).
3) Na základě skutečného provedení stavby dojde k navýšeni pojezdové plochy ze zámkové dlažby ti. 8 včetně navýšeni podkladní vrstvy ze
směsi stmelené cementem. Dále dojde k navýšení plochy ze zámkové dlažby pro nevidomé z důvodu snížení obruby mezi vjezdy u č.p.
1492 a 1493 (jedná se o vícepráce),
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: Nebude

Do časového plánu stavby: Nebude

Do ceny stavby: vícepráce 11 845,20 KČ bez DPH

méněpráce 17 216,30 KČ bez DPH
Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek Za zhotovitele TES spol. s r.o. : Jiří Pavlica



změnový list č. 001

Cáslav - Malinová

Méněpráce ,--- -5 516,30 dle Sod
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pI přes m2 -4,340 245,00 -1063 3014 K 596211113 300 m2 ' SoD

15 M 59245015 dlažba zámková tvaru l 200x165x6Omm př/rodn/ m2 -4,000 220,00 -880,00 SOD

20 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční. m -12,000 210,00 -2 520,00 SoDoperou
21 M 59217011 obrubník betonový zahradní 50Ox50x20Omm m -13,500 78,00 -1 053,00 SoD

CELKEM méněpráce -5 516,30

Vícepráce 11 845,20 cenová soustava

13 K 567122114 Podklad ze směsi stmel cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti 150 mm (vjezdy) m2 16,350 278,00 4 545,30 SOD

16 M 59245222 dlažba zámková tvaru l základni pro nevidomé 196x161x60mm barevná m2 0,000 509,00 0,00 SOD

17 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 80 mm skupiny A pI do 50m2 m2 11,650 255,00 2 970,75 SOD
18 M 59245013 dlažba zámková tvaru l 200x165x80mm přírodní m2 10,300 245,00 2 523,50 SOD

19 M 59245224 dlažba zámková Nam l zák/adn/ pro nevidomé 196x161x8Omm barevná m2 3,350 539,00 1 805,65 SOD

CELKEM vícepráce 11 845,20

ROZDÍL 6 328,90


