
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1067/2018

Smluvní strany

1. Objednatel:

sídlo
zastoupený

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín

3661832/0800
321 748 214
321 720 911

IČ
DIČ

bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax
(dále jen objednatel)

MKOLP0028YJ9

a

2. Zhotovitel:

sídlo
zastoupený

AVE Kolín s.r.o.

25148117
CZ25148117
ČSOB

0

IČ
DIČ

bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen ,,dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly
v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého
díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních
dokumentech.



1. VPD byla uváděna výška stožárů 8 m, ale vul. Ovčárecká jsou stožáry 10 m. Po 
vyhodnocení na místě stavby a konzultaci s panem Tesařem bylo domluveno, že výšky 
stožárů budou sjednoceny do stejné výšky, a to 10 m.

2. V návaznosti na případné opravy či rezervy kabelových vedení, byl rozsah díla po dohodě 
se správcem veřejného osvětlení doplněn o uložení kabelů do chrániěek, tak jak je při 
rekonstrukcí VO ve městě Kolín běžné.

2. Upravené články SOD

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci 
veřejného osvětlení a oprava ploch po překopech sítí v ulici Ovčárecká v Kolíně“
v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové 
nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 17.08.2018, který je nedílnou 
součástí této smlouvy.
Předmětem části veřejné zakázky označované jako „B“ je rekonstrukce veřejného osvětlení na 
nadjezdu v ulici Ovčárecká.

Rekonstrukce
19

Výšky stožárů veřejného osvětlení budou sjednoceny. Kabelové vedení bude uloženo do 
chrániěek.

VI, Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1067/2018 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH 3.424.248,17 Kč 

719.092,11 Kč

4.143.340,28 Kč

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce 
v celkové výši

Vícepráce bez DPH

Méněpráce bez DPH

Cena díla dle SOD 1067/2018 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

269.065.00 Kč

112.827.00 Kč 

3.424.248,17 Kč

3.201.538.53 Kč

269.065.00 Kč 

- 112.827,00 Kč

3.357.776.53 Kč

Vícepráce bez DPH 

Méněpráce bez DPH 

Cena díla celkem bez DPH



DPH 21 % 705.133,07 Kč

4.062.909,60 KčCena díla celkem včetně DPH

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího 
účtování.

3. Závěrečná ujednání

XI. Ostatní ujednání

13. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a dodatku č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech 
s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

15. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek smlouvy v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů 
od podpisu dodatku smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek smlouvy 
zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní 
partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e- 
mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata a je ve formátu 
.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě 
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této 
skutečnosti informován“.

16. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden 
v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o 
smluvní straně, datum uzavření, předmětu a výše plnění dodatku smlouvy. Smluvní strany 
dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněn jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to 
věetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení 
právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších 
podmínek.

Přílohy: změnový list

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcich, ve znění pozdějších předpisů, 
že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Qv
/



Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 1. 4. 2019, usnesení
č. 683/17/RM/2019.

v Kolíně dneV Kolíně dne

za zhotovitele;za objednatele:

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



List obsahuje: 1) Krvd list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu Aá • na výšku

ROZPOČET

stavba: Kolín Ovčárecká ul. Nadjezd - část B méněpráce

Místo: Kolín Datum: 22.02.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Mésto Kolín

AVE Kolín s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:
Sfoždr UZM 8/132/108/89 ks 33,000 3 419,00 112 827,00

0,00

0,00

celkem: 112 827,00

i-



List obsahuje: 1 i Krycí list rozpočtu Z) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet

optimalizováno pro tisk sestav ve formáUi A4 • na výšku

ROZPOČET

Stavba: Kolín Ovčárecká ul. Nadjezd - část B vfcepráce

Mfsto: Kolín Datum: 22.02.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Kolín

AVE Kolín s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

: M
iStoídf U2M 10- 133I10S/S9 ks 35,000 4 SI7.00 m 595,00
Kabelově prostupy z truĚTpaštových do rýhy

bez obsypu, průměru do 10 cm____________
K 460510054 1970,000 32,00 63 040,00m

j trubka elektminstalafni ohebrtá kopoflex, HDPErLDK
i KF 05075M 345715530 t 970,000 19,00m 37 430,00

celkem: 269 065,00


