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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. d201800290 ze dne 31. 5. 2018

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

a

FRK s.r.o.
sídlo: Chomutovská 1254, 43201 Kadaň
adresa pro doručování: Průmyslová 10,43151 Klášterec nad Ohří
iČ: 61324817
DIČ: CZ61324817
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vede díl C, vložka 6897
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo č. d201800290 (dále jen „smlouva“),
jejímž předmětem bylo vybudování nového parkoviště včetně jeho odvodnění, rekonstrukce
stávajícího chodníku a veřejného osvětlení v ulici Karla Buriana v Chomutově.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek,
které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení
některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen
„méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, nikoliv však termín dokončení
díla.

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 3. 12. 2018,
který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v ČI. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a
méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 3. 12. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V čI. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1, ze dne 3. 12. 2018, který je přílohou Č I této smlouvy.

3. V či. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
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„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 3. 12. 2018 tvořící
přílohu Č 1 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 1) Změnový list č. 1, ze dne 3. 12. 2018, který je přílohou č. 1
tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. Ill, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 1.752.515,36 Kč
sazba DPH 21%

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv
zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

2. Q uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl
v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého

rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze
dne 20. 3.2017.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou

4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas sjeho obsahem stvrzují svými
podpisy.

DPH:
cena s DPH:

368.028,23 Kč
2.120.543,59 Kč

IV. Závěrečná ustanovení



Příloha č. 1—Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d201800290 ze dne 31.5.2018

Změnový list č. 1 ze dne
3. 12. 2018

Název stavby: Vybudování parkoviště a chodníku v ulici Karla Buriana,
Chomutov

Číslo smluvního vztahu:
Dodatek č. 1 - d201800585

Název části stavby (PS, SO):
Vybudování parkoviště

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla

PŘFHIn ZMĚN — CELKOVÝ VLIV NA CENu~DíĹÁ

L~
l.A

Výsledná změna
vliv na cenu vliv na cenu ceny části díla

stručný popis (v Kč bez DPH) (v Kč bez DPH)
změny vícepráce méněpráce (v Kč bez DPH)

Betonová
vegetační 126 83400
dlažba— J

parkovací stání
Betonová

dlažba — dělící

57.288,00 69.546,00

v parkovacím
1. B stání

13

pruhy 12.037,00 4.895,00 7.142,00.

9.548 Kč
1. C

3. A

1 Parkovací
stání — komplet

práce
Velkoformátov

ádlažba—
změna rozměru
Přesun hmot - 1.899,00

dlazby
Elektromontáže
— chránička 280

m — mat.
Elektromontáže
— chránička 280

m — práce

O

- 9.548,00

-8.333,00

-8.033,00 -8.033,00

CELKEM V Kč bez
DPH 52.673,00

1.899

-8.333,00

63.735 00Kč 5 DPH



Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1— PARKOVACÍ STÁNÍ
1. A - Dlažba betonová vegetační 60x40x8 cm

376,25 m2 I cena dle SoD celkem 69.319,00 Kčs DPH (57.288,00 Kč bez DPH)
1. B — Dlažba betonová skladebná 20X10X8 cm
31 m2 J cena dle SoD celkem 5.923,00 Kčs DPH (4.895,00 Kč bez DPH)

2-VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA
Dlažba betonová hladká 80x80x6
102,4 m2 J cena dle SoD celkem 65.710,005 DPH (54.305,79 bez DPH)

3~ELEKTROMONTÁŽE
3. A —Trubka elektroinstalační ohebná
560 m / cena dle SoD celkem 19.440,345 DPH (16.066,40 bez DPH)
3. 8 - Montáž trubek ochranných plastových
560 m / cena dle SoD celkem 20. 165,38 $ DPH (16.665,60,00 bez DPH)

Nové řešení a zdůvodnění zrněny:

1 — PARKOVACÍ STÁNÍ — v SoD specifikována dlažba „zatravňovací“ (viz výše 1. A - Dlažba betonová vegetační
60x40x8 cm) — požadavek objednatele na vegetační betonovou dlažbu vsakovací
NOVÉ ŘEŠENÍ— Dlažba vegetační ERBO 240x170x80 — do parkovacích ploch
376,25 m2 / nová cena 153. 469,14 Kč $ DPH (126.834,00 bez DPH)

1. B — Dělení parkovacích stání — součást 1. A
NOVÉ ŘEŠENÍ- barevná dlažba betonová ERBO 240X170X80 -. ČERNÁ
31 m2 / nová cena 14.564,77 Kčs DPH (12.037,00 Kč bez DPH)

1. C — PARKOVACÍ MÍSTO~l KS — odpočtové položky (komplet)
(Po KONZULTACI SE ZÁSTUPCI OŽP UBRÁNO 1 PARKOVACÍ MĺSTO Z DŮVODŮ VZROSTLÉHO STROMU — kolizní
úsek) — položky související s místem jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou ZL)

2— VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA — v SOD specifikována dlažba betonová hladká 80x80x6— dle průzkumu trhu
nebylo možné dodat uvedený rozměr (tloušťku 6, skladem pouze v tI. S nebo 16). Zhotovitel navrhl jiný rozměr.
NOVÉ ŘEŠENÍ— použití dlažby v rozměru 80x40x6 NEMÁ VLIV NA CENU

3—ELEKTROMONTÁŽE — odpočtové položky
3. A — Trubka elektroinstalační ohebná — NEBUDE POUŽITO
-280 m / cena dle SoD celkem — 10.083,OOs DPH (8.333,00 bez DPH)
3. B - Montáž trubek ochranných plastových — NEBUDE POUŽITO
-280 m / cena dle SoD celkem - 9.720s DPH (8.033,00 bez DPH)
(PO KONZULTACI S IT ODBOREM NEBYL POŽADAVEK NA PŘÍLOŽ MĚSTO NEVYUŽIJE)
(Po KONZULTACI SE ZÁSTUPCEM TSMCH ÚSEK VO — NENÍ NUTNÉ POKLÁDAT NÁHRADNÍ CHRÁNIČKU)



Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

ano/ne

2.0$‘. ďO9,2‘ kJ

‚‘3. flJ-,oo &v

4. 120.Ytlv,Oo/4Y

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí

z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.


