
Hasicský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

EVIDENCE SMLUV l
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Dodatek č. l ke smlouvě o d "lo P°'· 'šlo rok doba Plněr':
uzavřený mezi těmito smluvními stranemil:cis|o V ssd ůq 1t)/ul// - l " "

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

BYSTROŇ Group a.s.
Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO: 27800466
DIČ: CZ 27800466
Zastoupená:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 107-1615600277/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vI. 3238
(dále jen ,,zhotovitel")

I.
1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení č. 186/2018NZMR smlouvu o dílo

(cv. č. zhotovitele HMSK/SML/527/2018), jejímž předmětem je rekonstrukce zpevněných
ploch v objektu HS Havířov (dále jen ,,smlouva o dílo").

2. V rámci stavebních prací bylo zjištěno, že předmět plnění, resp. předpokládané stavební
práce dle zadávací dokumentace nejsou dostatečné a je nutné předmět plnění rozšířit o
další stavební práce. Předmětné práce, o které má dojít k rozšíření předmětu plnění,
nebyly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce na realizaci akce a nebyly
sjednaným předmětem plnění ani ceny při uzavírání SoD, protože ke zjištění skutečného
stavu došlo až po zahájení stavebních prací, kdy skutečný stav neodpovídá
předpokládanému stavu. V průběhu realizace po odkopání části základového zdiva v místě
provedení povrchu s plánovanou zámkovou dlažbou byla zjištěna nutnost provedení jeho
sanace a hydroizolace. Současně během přípravy podkladních vrstev pro část povrchu
prováděného v živici byla zjištěna nedostatečná únosnost podkladu v místě
předpokládaného pojíždění těžkou hasičskou technikou. Po provedení finanční rozvahy
bylo rozhodnuto primárně realizovat opatření ke zvýšení únosnosti podkladních vrstev
části zpevněné plochy s živičným povrchem, která je nezbytná pro činnost jednotky HZS.
Rekonstrukce chodníků s povrchem provedeným zámkovou dlažbou bude provedena v
rámci navazující etapy současně se sanací a hydroizolací základového zdiva budovy
hasičské stanice v r. 2019.

3. Cena jednotlivých položek stavebních prací byla stanovena dle cen stavebních prací
uvedených v uzavřené smlouvě o dílo č. 527/2018, popř. ve výši 80% sborníkových cen
stavebních zakázek RTS, tak jak je stanoveno ve smlouvě o dílo.



4. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na provedení
dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou fůnkci
realizované akce, a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou
provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže
specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo
a specifikace díla v této smlouvě uvedená.

5. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze Č. 1 tohoto dodatku se
mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena
dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 1 441 115,99 KČ
DPH 21% 302 634,36 Kč
Cena včetně DPH 1 743 750,35 KČ

Cena vC. DPH po zaokrouhlení 1 743 750,- KČ

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze

smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru
smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto
dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku
budou anonymizovány.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. l - soupis víceprací a méněprací.
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HZS HAVÍŘOV - MÉNĚPRÁCE
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (KČ)

Rozměry cena (KČ) Celkem
,.l. W a l · A Ť :. - .' Ĺ- , · . -., E ' -,Z · 'C A. íl-.

X

31 596215041R00 Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 5 čni m2 4.50 300,00 1 350,00
3*1,5 4,50

32 592451170 Dlažba HOLLAND l 20X10X8 cm přirodní m2 4,73 300,00 1 417,50
3*1,5*1,05 4,73

33 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tí. 150 mm m2 15,00 1 951.00 29 265,00
30*0,5 , 15,00

34 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný , t 86,84 190,00 16 500,36
, 7

37 289971231R00 Zřízeni vrstvy z geotext. š.do 3 m m2 28,05 55,00 1 542,75
10,65 10,65
29*0,6 17,40

38 69366203 Geotextilie 400 g/m2 š. 200 cm PES m2 30,86 100,00 3 085,50
28,05 28,05
,'ztratné 10%: 2,805 2,81

39 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólii svisle, vč.uchyc.prvků m2 23,65 406,00 9 601,90

-62 763,01

HZS HAVÍŘOV - VÍCEPRÁCE
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (KČ)

Rozměry cena (KČ) Celkem
", g , ' ' "" ' '" ' ' '"" ' ' ' ,' '· ' ' ' '" " '"} Ý : ý; ' ' ' ' ' "
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27 57340000VL infiltrační postřik 1,2 kg/m2 m2 220,00 104,00 22 880,00

220,00 220,00
30 577112114RT3 Beton asfalt. ACO 11 š. do 3 m, ti.5 cm m2 220,00 450,00 99 000,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 s
rozprostřením a zhutněním v pruhu Šířky do 3 m, po m2 557,40 231,00 128 759,40
zhutněni tí, 60mm

X '"m,"t

P - "· - - - · - e " :jy

25 564831 111 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky do 10 cm m2 438,48 60,56 26 554.35
73.08*6 438,48

R_6353 Ruční vápenná stabilizace jílovitého podloží m3 34,80 706,40 24 582,72
20*6*0,28 34.,80

301 776,00

I.

bez DPH vC. DPH dph
Cena dle SOD 1 202 103,00 100,00%
PřípoČty celkem: 301 776,00 25,10%1
Odpočty celkem: -62 763,01 -5,22%

Celkem více a méněpráce:

Cena dle SOD vC. DPH

Změna ceny pro dodatek k SOD

239 012,99 19,88% 289 205,72 50 192,73

1 743 750,72
1 454 545,00

1 441 115,99 1 743 750,35 302 634,36-
n


