DODATEK č.

1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019-0853/OR ze dne
,,VZ

- Rekonstrukce

ul.

Bezručova - úsek

18.10.2019
č.

X. 5“

Smluvní strany
Objednatel:
Sídlo:

Statutární zástupce:

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,

405 38 Děčín IV-Podmokly

IČO:
Dıč:

00261238

Číslo účtu:

921402389/0800

Bankovní spojení:

CZ00261238
Česká spořitelna Praha

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednateI“
a
Zhotovitel:
Sídlo:

Statutární zástupce:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČO:
DIČ:

25042751

Číslo účtu:

2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/800

Bankovní spojení:

CZ25042751
Komerční banka a. s.
Česká spořitelna a. s.

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako
,,smluvní strany“.

,,zhotOviteI“,

Společně S Objednatelem dále jen

Úvodní ustanovení
.Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2019 smlouvu o provedení díla sčíslem objednatele
2019-0853/OR kterou se zhotovitel Zavázal pro objednatele provést stavbu Rekonstrukce ul.
Bezručova - úsek č. X. 5.
Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání
veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)
Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze
.

_

tohoto dodatku společně S vyčíslením jednotlivých položek.

Předmět dodatku
1.

Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho
vypouští méněpráce tak, jak vyplývá Z přílohy dodatku.
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2.

V souvislosti S výše uvedeným

3.

Celkový přehled změny ceny

se Smluvní strany dohodly na
o částku 523 506,62 Kč bez DPH.

Cena

díla dle

změně ceny díla,

díla

Smlouvy Kč bez

DPH

5 885 515,31

Cena méněprací
Cena

víceprací

Cena

díla

která se navyšuje

34 864,00

558 370,62

po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a

odečtení ceny méněprací v Kč bez

6 409 021 93

DPH

'

Závěrecná ustanovení
1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
1 -

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

0 Příloha č.

2

Položkový soupis prací těchto prací

3.

Dodatek

schválen usnesením

V

Děčíně dne

0 Příloha č.

s

odůvodněním
byl

-

č.

rozdělená dle jednotlivých odstavců

RM 20 O6A 36 xx ze dne xx.

723

Příloha

č. 1

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X. 5“, která
byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.
V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění
celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku
1.

7.

Změna konstrukčních

dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

výšková úprava krycích hrnců
Změna hloubky a Změna trasy drenážní roury, drenážního žebra

3.

připojeníuličních vpustí

4.

odstranění4 ks

stávajících

ocelových rour

1.

a

-6 664,00

141 154,17

0,00
-34 864,00

celkem

Odůvodnění změn

0,00

398 043,45
3400,00

-D8 700,00

vrstev včetně Sanace podloží

15 773,00

558 370,62.

jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

Z důvodu zátěžovými zkouškami potvrzeným neúnosným podložím na pláni pro
vybudování komunikace byla projektantem stavby navržena změna konstrukčních vrstev
tak, aby byla dodržena v projektové dokumentaci předepsaná hodnota, a toto bude
8/10 (směs kameniva + cement) a dále použitím geomříže.
to pomocí vrstvy

SC

2.

Po provedení odbourání

řešeno

stávajících konstrukčních vrstev v komunikaci bylo zjištěno, že

bude nutno provést výškovou úpravu krycích hrnců o 4 ks které nebyly řešeny v projektové

dokumentaci.
3.

V rámci výkopových

4.

V rámci výkopových

prací pro vedení odvodnění komunikace a pro připojení uličních
vpusti, bylo zjištěno, že bude nutno provést úpravu hloubek a trasy vedení. Důvodem je
kolize s potrubím STL plynovodu. Jednotlivá místa kolize byla konsultována S vlastníkem
této sítě, a tudíž byly navrženy úpravy odvodnění. Vytyčení sítí vlastníkem zařízeníje stále
pouze orientační a připouští drobné odchylky.
prací byly odhaleny 4 ks ocelových rour, které vedly napříč celou ulicí.
Zhotovitel začal prověřovat, o jaké Zařízení jde a zjišťovat vlastníka. V tomto případě nebyl
vlastník dohledán a z tohoto důvodu zhotovitel přistoupil k provedení sond. Následně bylo
konstatováno, že toto zařízení není funkční a je nutno ho odstranit.

Souhrnný přehled
222 ZZVZ
nárůst
v Kč bez
Celkový cenový

Cena

dle OdS'[. 4 §

|

DPH

|

|

méněpráce

-34 864,00

|

|

vícepráce

558 370,62

523 506,62 Kč bez

DPH

323

