
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 17/2022

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:

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

Nám.jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
JUOr. Vlastislav Málek, starosta
Česká spořitelna a.s.
11117722/0800

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

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
13903161/0100

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 chodníku v úl. Ž'ten'cká/Kaun'ckého" ze dne 31.01.2022

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

ČI. I.
Předmět plnění

Účastnici 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 přIlohu tohoto Dodatku č. 1.
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ČI. II.
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

Nová cena díla:

949 000,00 Kč
199 290,00 Kč

1 148 290,00 Kč

Cena bez DPH 1 037 434,70 KČ
DPH 21% 217 861,29 KČ

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

1 255 295,99 Kč

ČI. Ill
Závěrečné ustanoveni

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 právni sIlu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. Iše nemění a zůstávajiv 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, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněni
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnjtajemstvÍve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašujI, 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 tisni ani za jinak
jednostranně nevýhod ných pod mínek, což stvrzují svým podpisem, resp. pod písem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavřeni tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. RM/122/2022 ze dne 23.03.2022.

V Čáslavi dne ĹĽŠ....2022 V Čáslavi dn, o&i"' 2022
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ŕ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby Čáslav oprava povrchu chodn'ku v úl. Ž"tenická/Kaunického

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1

Změna: D - dokumentace
P - příprava

>< R - realizace

Stavební oddíl, Čísĺo (pod)objektu,
. Název: Chodník(provozni celek) (provozního souboru)

Popis změny:
l) Bouráni a odstraňováni betonových vrstev
2) Skutečné provedení stavby
OdŮvodněni zmdny:
l) Při prováděni zemních prací a odstraňování původního povrchu chodníku v úl. Žitenická došlo k odbourávání nadměrnému množství
původního betonového podkladu (vrstvy) včetně naložení a uloženi, které bylo nezbytné odstranit pro zachování předepsané nové podkladní
vrstvy. Na základě kontroly způsobu prováděných prací byl tento způsob odsouhlasen. Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba
vznikla v důsledu skutečnosti, kterou zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péčí nemohl předvídat, Hodnota této změny ( MNP a VCP) činí 114
506,50 KČ bez DPH.

2) Na základě skutečného zaměření celkové plochy dokončené stavby bude upraven základni výkaz výměr dle skutečného provedení prací
Hodnota této změny ( MNP a VCP) činí -26 071,80 KČ bez DPH.

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

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: Bude

Do časového plánu stavby: Nebude

Do ceny stavby: vícepráce 160 380,70 KČ bez DPH

méněpráce 71 946,00 KČ bez DPH
Za objednatele Město Čáslav: JUDr VI tislav álek Za zhotovitele TES, spol. s r.o. : Jiří Pavlica



I změnový st č 0:

Čáslav - oprava chodníku úl. Žitenická 2022

Méněpráce -10 360,00 dle SOD
-10 360,00

. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny m3 -59,200 66,00 -3 907:20
4 k 122251104 3 objem do 500 m3 strojně

6 K 162551108 Vodorovné přemístěni do 3000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy m3 -59,200 95,00 -5 624,00těžitelnosti l, skupiny 1 až 3
7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -59,200 14,00 -828,80

' l

CELKEM meněoráce · -10 360,00

Bourání betonového podkladu v celém rozsahu

SoD

SoD
SoD

Vícepráce 124 866,50 cenová soustava
117 110,50

" V

2 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého ti 150 mm strojně pI do 50 m2 m2 231,500 125,00 28 937,50

NOVÁ K 113107332 Odstraněni podkladu z betonu prostého ti přes 150 do 300 mm strojně m2 105,000 385,00 40 425,00

25 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 138,400 55,00 7 612,00

26 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 384,000 9,00 12 456,00

27 K 997221861 Poplatek za u|ožení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 138,400 200,00 27 680,00z prostého betonu pod kódem 17 01 01
Odstranění dlažeb u vchodů do domů 7 756,00

Bourání betonového Dodkladu v celém rozsahu chodníku

NAB VU 0~~~

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro m2 70,000 69,40 4 858,00
NOVÁ K 113106121 pěší ručně

25 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 8,400 55,00 462,00
26 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 84,000 9,00 756,00

27 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 8,400 200,00 1 680,00z prostého betonu pod kódem 17 01 01

dll mri

SOD, bylo pouze 13,5
Urs 2022/01

SoD

SoD

SoD

Urs 2022/01
SoD
SOD -

SoD

CELKEM vícepráce ILA OCK),JU

RO'DĹ' ?5!% 114 506,50

l
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změnový list č. 001

" Čáslav oprava chodníku úl. Žitenická 2022

F

0

Méněpráce
Dle změření skutečnosti - kolečkem

-61586,00 dle SOD
-61586,00

Radení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny A pI přes m2 -72,000 265,00 -19 080:00 ,
12 K 596211113 300 m2

13 M 59245015 dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přlrodnl m2 -36,900 280,00 -10 332,00
14 M 59245013 dlažba zámková tvaru lklasiko 200x165x60mm žlutá m2 -33,200 340,00 -11 288,00

15 M 59245224 dlažba zámková tvaru lzák/adn/ pro nevidomé 196x161x60mm barevná m2 -5,000 650,00 -3 250,00

16 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu m -8,000 240,00 -1 920,00prostého
18 K 916331112 Osazení obrubníku zahradního do lože z betonu s boční opěrou m -24,000 180,00 -4 320,00
19 M 59217011 obrubník betonoyý zahradní 500x50x200mm m -24,000 82,00 -1 968,00

20 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu m3 -3,000 2 700,00 -8 100,00prostého
21 K 919735112 Řezáni živičného krytu do 150 mm m -8,000 63,00 -504,00
22 K 979024442 Očištěnl vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m -8,000 25,00 -200,00
3 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m -8,000 78,00 -624,00

CELKEM meněoráce -61 586,00

SOD
SOD
SoD

SoD

SoD
SoD
SoD

SOD
SOD
SoD
SoD

0

,y

.

O
0

Vícepráce 6 630,00 cenová soustava ·
6 630,00

" J " " " " " " "" "," """"" DV " " _" W

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší u 60 mm skupiny A pI přes m2 7,500 265,00 1 987,50
12 K 596211113 300 m2

14 M 59245013 dlažba zámková tvaru l klasiko 200x165x60mm žlutá m2 7,500 340,00 2 550,00
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z l m2 7,500 149,00 1 117,50NOVÁ 113106071 kameniva ručně l

NOVÁ odvoz a likvidace původní dlažby, doplnění podsypu dle potřeby m2 7,500 130,00 975,00

^ ^ ^

Vůměna dlažbv za žlutou nad schodv
SoD
SOD

Urs 2022/01 e
.

Urs 2022/01
6 63U,OU

ROZDÍL -54 956,00
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změnový list č. 001

Čáslav - oprava chodníku úl. Kaunického 2022

Méněpráce &:-
Dle změření skutečnosti - kolečkem

0,00 dle SOD
0,00

cl,00
0,00

SoD
SoD

CELKEM méněpráce

Dle změření skutečnosti - kolečkem

0,00

Vícepráce 28 884,20jcenová soustava

28 884,20

14 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm skupiny A pI do 50m2 m2 18,880 265,00 5 003,20
15 M 59245013 dlažba zámková tvaru l 200x165x80mm přlrodnl m2 16,000 335,00 5 360,00

16 M 59245224 dlažba zámková tvaru /základn/pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 3,040 750,00 2 280,00

10 K 567122114 Podklad ze směsi stmel. cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti 150 mm m3 2,850 2 800,00 7 980,00

nová k 899431111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího kus 4 1 210,00 4 840,00
hrnce, šoupěte nebo hydrantu

NOVÁ K 935932111 Osazeni odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šÍřky do 200 mm m 3,500 486,00 1 701,00

nová k ž 1 odtokový žlab s pozinkovanou mřlžl 1,5t (130x120x1000mm) kus 4 430,00 1 720,00

SOD

SoD

SoD

SoD

Urs 2022/01

Urs 2022/01
vlastní

CELKEM vícepráce 28 884,20

ROZDÍL 28 884,20

,:


