„Čelákovice - Jiřina - Obnova VHI, 3. etapa"
ID VZ P21V10000103

DODATEK
ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/149 uzavřené dne 7. 7. 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/2021/149-3

číslo dodatku Zhotovitele:

Článek I.
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:

DIČ:
(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:
se sídlem:
jednající:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
údaj o zápisu v OR
nebo v jiné evidenci:

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

Horák - stavební a obchodní společnost, s. r. o.
U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX
Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti

41326687
CZ41326687
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle
C, vložce 613

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2021/149-3
ke Smlouvě (dále jen „Dodatek").
Článek II.
1.

Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 9, které jsou přílohou
tohoto Dodatku.

2.

Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši:
5 157 044,62 Kč bez DPH
(slovy; pět milionů jedno sto padesát sedm tisíc čtyřicet čtyři korun českých šedesát dva 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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článek III.
1.

Přílohou tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1

Změnový list č. 9

2.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.

Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 5/2022/4.8.2 ze dne 22. 2. 2022.

5.

Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož
i se zveřejněním Dodatku samotněho v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města
vvww.celakovice.cz.

V Čelákovicích dne ... .2.g..

■ ■ 2022''"
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Předmět změny:
Změna rozsahu zemních prací dle skutečnosti.

Popis a zdůvodnění změny:
S ohledem na složité geologické podmínky, výšku hladiny podzemní vody, která zasahovala do
výkopu a staticky narušené domy v bezprostřední blízkosti výkopu, byl v průběhu realizace
optimalizován podélný profil navržených kanalizačních řadů.
Jedná se o změnu, která byla vyvolaná v průběhu realizace díla.
Změna byla zadána v souladu s §222 odst. 6 ZZVZ, kdy se za podstatnou změnu závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností,
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné
zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (při započítání všech změn
podle tohoto odstavce). Předmětné stavební práce nemohl zadavatel předvídat, neboť
projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná osoba se zkušenostmi v oboru. Předmětné
práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto nové práce svou hodnotou nepřekračují
50 % původní hodnoty závazku (při započítání všech změn podle tohoto odstavce) a současně
v souladu s §222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5
a 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány,
nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q

Oznámení vydává:

Pod^iis-a^zitko projektanta
Příloha:
Položkový rozpočet

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222 Q

Popis a zdůvodnění změny:
S ohledem na složité geologické podmínky, výšku hladiny podzemní vody, která zasahovala do
výkopu a staticky narušené domy v bezprostřední blízkosti výkopu, byl v průběhu realizace
optimalizován podélný profil navržených kanalizačních řadů.
Jedná se o změnu, která byla vyvolaná v průběhu realizace díla.

JURIS

prací

stavba:
Obnova vodohospodářské infrastruktury v ul. Pražská a Dělnická - bez přípojek
Objekt:

ZL9 - Změna rozsahu zemních prací
Místo:

Město Čelákovice

Datum:

31.01.2022

Zadavatel:

Město Čelákovice

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Uchazeč:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1 500 000,00

Práce a dodávky HSV

1
151811131

Zemní práce
________
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

m2

-500,000

65,00

-32 500,00 CS ÚRS2019 01

151811132

Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

m2

-605,298

85.00

-51 450,33'CSÚRS2019 01

151811231

Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

m2

-500,000

42.00

-21 000,00 CS ÚRS 2019 01

151811232

m2

-605,298

48,00

■29 054,30 CS ÚRS 2019 01

m3

-2 365,437

85,00

-201 062,15 CS ÚRS 2019 01

m3

-127,803

85,00

-10 863,26 CS ÚRS 2019 01

m3

-1 150,229

185,50

-213 367,48 CS ÚRS 2019 01

m3

-127,803

185,50

23 707,46 CS ÚRS 2019 01

167101102

Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 _____________________________
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5
až 7 do 1000 m
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4_________________ ______________
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 5 až 7___________
_____________
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

-1 150,229

40,00

-46 009,16 CS ÚRS 2019 01

167101152

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3

m3

-127,803

40,00

-5 112,12 CS ÚRS 2019 01

171201201

Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce______
štěrkopísek netříděný zásypový

-1 278,032

8,00

-10 224,26 CS ÚRS 2019 01

K 162301152
162701105
162701155

24

Cenová soustava

HSV

162301102

23

Cena celkem [CZK]

171201211
583312000

-1 500 000,00
-1 500 000,00

________________

-2 428,261

180,00

-437 086,98 CS ÚRS 2019 01

-1 674,250

250,00

-418 562,50 CS ÚRS 2019 01

