
„ČELÁKOVICE - Obnova vodovodního řadu v ulici V Prokopě"

ID VZP21V10000584

DODATEK
ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/438 uzavřené dne 1.11.2021 (dále jen „Smlouva")

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen 
,,OZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZoZVZ")

číslo dodatku Objednatele: SML/2021/438-2

číslo dodatku Zhotovitele:

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Objednatel")

Článek I.

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1
Ing. Josef Pátek, starosta města
Komerční banka, a.s.
4127201/100
00240117
CZ00240117

Zhotovitel:
se sídlem: 
jednající: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
údaj o zápisu v OR 
nebo v jiné evidenci: 
(dále jen „Zhotovitel")

SPEEDDRILL, s. r. o.
Pekárenská 1151/10,141 00 Praha 4 
David Holomeček, jednatel 
Komerční banka, a.s.
19-3105210227/0100
26745704
CZ26745704

zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91087

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2021/438-2 
ke Smlouvě (dále jen „Dodatek").

Článek II.

1. Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele provést dilo dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 
tohoto Dodatku.

2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši:

2 809 241,79 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony osm set devět tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých a sedmdesát devět haléřů). 

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.
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Město Čelákovice
ČELÁKOVICE - Obnova vodovodního řadu v ulici V Prokopě

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 1

Projekt:

Investor:

Zhotovitel:

Zpracovatel projektu: 

Technický dozor: 

Autorský dozor:

ČELÁKOVICE - Obnova vodovodního řadu v ulici V Prokopě 

Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice 

SPEEDDRILL s.r.o. Šífařská 577/22, 147 00 Praha 4, IČ:26745704

TDS BOZP s.r.o. Pravá 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí; IČ: 07669330

Vystavil: Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené MÉNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky ČELÁKOVICE - Obnova vodovodního řadu v ulici V 
Prokopě

Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou součástí uvedeného 
rozpočtu, příloha č.1.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky ČELÁKOVICE - Obnova vodovodního řadu v ulici V 
Prokopě

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou součástí uvedeného 
rozpočtu, příloha č.1.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým 
dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Jedná se o změny navržené v průběhu realizace díla provozovatelem a schválené investorem. Uvedené 
změny zohledňovaly reálný stav na staveništi.

Všechny změny oproti schváleným realizačním podkladům jsou uvedeny v přiložených rozpočtech a 
vycházejí ze zaměření skutečného stavu na staveništi.



ZMĚNOVÝ LIST

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MÉNĚPRÁCE:
- Méněpráce v rámci realizace bourání povrchu komunikace (část zemních prací byla realizována 

místo komunikace v nezpevněných plochách)
- Položky související s obnovu finálního povrchu, který se nebude v této fázi výstavby realizovat
- Z důvodu změny pozice přípojek nebylo nutné realizovat kácení stromů

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:
- Přípojky pro objekty č.p. 1354/4,1357/10 a 1423/22 byly realizovány až do vnitřních prostor BD 

včetně osazení nových vodoměrných sestav
- Vysazena nová odbočka pro plánovaný BD (nyní výměníková stanice)
- Přípojky pro č.p. 1349/89 a 1345/81 realizovány až k hraně obvodové stěny budovy
- Řad PE d90 mezi č.p. 1356/8 a 1355/6 realizován technologií Berstlining pod komunikací a novým 

chodníkem s rozšířením pro komunální odpad
- Řad PE d90 směr č.p. 1421/18 realizován bezvýkopovou technologií do zeleného ostrůvku za 

komunikací
- Doplnění podzemních hydrantů dle požadavku provozovatele

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v.přiložených rozpočtech.

Přiiohy:
Oceněný soupis prací:

Dopad změny do vydané dokumentace:

Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. objednatele:

zpracovatel: Pavel Tschuschner

424 600,89,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD: Odnů

Zhotovitel - SPEEDDRILL, s. r. o.:
David Holomeček, jednatel

TDS BOZP s.r.o.:
Ing. Tomáš Kubát, TDS a koo BOZP

Podpis



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Čelákovice, V Prokopě - bezvýkopová obnova vodovodu 

01 - Vodovod

Čelákovice, V Prokopě

Město Čelákovice, nám. 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice 

SPEEDDRILL s.r.o., Šífařská 577/22,147 00 Praha 4

IČ: 00240117 

IČ: 26745704

DIČ: CZ00247117 

DIČ: CZ26745704

REKAPITULACE

01 Vodovod

02 Vodovodní přípojky 

Celkem

Méněpráce Vícepráce Změna celkem 

-41 396,00 142 054,00 100 658,00

-20 460,00 344 402,89 323 942,89

-61 856,00 486 456,89 424 600,89
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