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DODATEK Č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO

KUJIP01CBIOU

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

„Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů“
I.
Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel. /fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel./fax: .
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen Zhotovitel)

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
kraje pro oblast ekonomiky a majetku,
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
/?
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s
TM''í
4050005000/6800
PKS stavby a.s.
Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
566 697 201/566 697 384
46980059
CZ46980059
MONETA Money Bank, a.s.
175972792/0600
B 5403 vedená u Městského soudu v Praze

II.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016 je změna předmětu díla
a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba
vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření
dodatku č. 6, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1)

Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve
Změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2)

Cl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

443 704 517,99 Kč

Cena díla bez DPH celkem:
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Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 6 bez DPH:

443 873 137,69 Kč

Cena víceprací a méněprací:
Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena více-méněprací bez DPH:

2 461 340,20 Kč
2 629 959,90 Kč
-168 619,70 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 6
Cena díla bez DPH

443 704 517,99 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiloženém změnovém rozpočtu.

III.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním
celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy
- Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona
o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,
z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.
Přílohy: 1 - soupis změnových listů

Ve Žďáru nad Sázavou, dne ^.'.^...11

V Jihlavě, dne

1 5. 05. 2019

za objednatele

za zhotovitele:
HíS stavil
Brněnská i?6/88 "

591 01' Žďár i

: sáz.

Zo') WC: 824692 >se
r

Ing. P^tr Pejchal
předseda představenstva

CZECH REPz -rr

Ing. Martin Kukla,
náměstek hejtmana kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

Ing. Jaroslav Kladiv:
řpditel společnosti (
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Datum: 10.5.2019

Stavba :

změna
název změny
č.

Licence pro telefonní ústřednu - zvýšení
ZLÍ 74
kapacit linek

Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů

popis a zdůvodnění

cena bez

vícepráce

0,00

66 000,00

66 000,00

13 860,00

79 860,00

27 073,25

124 918,56

97 845,32

20 547,52

118 392,83

51 384,15

81 491,80

30 107,65

6 322,61

36 430,25

0,00

79 707,69

79 707,69

16 738,62

96 446,31

Z důvodu udržení soukromí pacienta na urgentním příjmu

0,00

10 164,00

10 164,00

2 134,44

12 298,44

Požadavek nemocnice - sledování stavu plynů v potrubí prostřednictvím MaR.

0,00

37 389,00

37 389,00

7 851,69

45 240,69

653 029,12

0,00

-653 029,12

-137 136,12

-790 165,24

74 779,65

94 565,90

19 786,25

4 155,11

23 941,36

166 419,31

0,00

-166419,31

-34 948,06

-201 367.37

0,00

38 473,29

38 473,29

8 079,39

46 552,68

0,00

125 016,72

125 016,72

26 253,51

151 270,23

1 205 358,23

796 667,76

-408 690,47

-85 825,00

-494 515,47

DPH

DPH celkem

cena včetně

méněpráce

DPH

Požadavek uživatele: mít k dispozici v jednom okamžiku celkem 60 hlasových kanálů s operátorem (projekt na telefonní ústřednu byl zpracovávám v
roce 2015 , kdy se nepočítalo s bezpečnostním požadavkem, kdy 1 x 30 ISDN by byl provozován jednou přenosovou trasou od jednoho operátora a
druhý ISDN 30 by byl provozován jinou trasou dalšího operátora. V době zpracování projektu (2015) pro nemocnici byli operátoři GTS aTmobife, nyní jsou sloučeni. V roce 2015 se přepokládalo rušení objektů nemocnice mimo její areál, byla tendence minimalizovat provozní náklady
nemocnice, proto projekt předpokládal pouze 1 x 30 IDSN licencí.

Rozvod pro přefuk vzduchu pro CHÚC - změna PD; Na základě změny projektu vyvolané podmínkami provozu stávajících OS došlo

Změna trasy vedení VZT na pavilonu OS,
odvětrání CHÚC na G

ke změně trasy vedení VZT potrubí. VZT potrubí v 2.NP nebylo realizováno dle RPD ke stávajícím stoupačkám, ale muselo ýt

ZL176

Přístavba PCHO - změna č.6

Změna č. 6 -RTG byla zpracována podle požadavků vyvolaných dodávkou zařízení RTG.

ZL177

Doplnění čteček

také na dveře na schodiště (m.č.136) z chodby (m.č.148). Nutno provést dodavatelem IVAR, který zpravuje systém vstupu pro celou

ZL175

vedeno jinou trasou až do strojovny VZT ve 3NP a až tam napojen na stávající VZT jednotku.

Požadavek uživatele: Z důvodu zamezení přístupu neoprávněných osob byly nainstalovány čtečky na dveře serverovny v 3NP a
nemocnici

Polepy oken a dveří pískovanou fólií urgent
MaR - monitorování mediciálních plynů ZL179
Pavilon G
ZL178

Neprováděné prše© ns komunikacích

1

1

(i

k budoucím novým operačním sálům nebudou prováděny některé práce. Vyčíslení vychází ze skutečného provedení.

ZL181

Rozšíření zařízení bezpečnostních
systémů - oprava ZL 167 z dodatku D5

Požadavek nemocnice, zvýšení bezpečnosti personálu

ZL182

Nerealizované VO financované městem

Z důvodu nově plánovaných OS se změnila dispozice kmunikad a venkovních úprav a světla by zasahovala do vozovky.

ZL183

Doplnění systému o displej č.24
(vyvolávací tablo v místnosti 147-chodba)

Žádost nemocnice

ZL184

Změna hloubky založení spojovacího
krčku

'

1

V místě základů nově navrhovaného spojovacího krčku byly objeveny staré stávající betonové konstrukce (starý energokanál a
základové bloky), které bylo nutné odstranit a zároveň se tím posunula základová spára do větších hloubek oproti projektu.

Práce nedodávané - nerealizované (z různých důvodů - změny PD, požadavky uživatele, požadavky objednatele,..).

ZL186 požární ucpávky - podzemní koridor

Vzhledem k etapizaci byly opakovnaě narušeny zhotovené požární ucpávky na energocentru, z důvodu nutnosti protažení další
kabeláže (několikeré zapravování bylo nutné vzhledem k postupnému uvádění do zkus. provozu). Tyto se musely opravit, aby byly
dodrženy požadavky PBŘ. Záměna materiálu požárních upávek (stejně jako u pavilonu G - ZL156)

ZL187 Změna trasy vodovodu

Úprava trasy vodovodu z důvodu přístavby části nového betonového podzemního koridoru pro budoucí OS.

ZL188 generální klíč pro dveře Z/1

Jedná se o dveře do výtahové šachty - část. nový koridor.D+M bezpečnostní FAB vložky s knoflíkem (proti uzamčení vevnitř) v
systému generálního klíče.

8 778,34

26 836,15

18 057,82

3 792,14

21 849,96

0,00

62 337,51

62 337,51

13 090,88

75 428,39

185,00

2 475,00

2 290,00

480,90

2 770,90

ZL189

Nové žaluzie na urgentní příjem

Požadavek nemocnice - ochrana před osluněním.

0,00

14 632,14

14 632,14

3 072,75

17 704,89

ZL190

Kapsové filtry (dialýza, denní stacionář,
šatny)

Požadavek nemocnice - výměna filtrů na G z důvodu jejich zanesení při pokračování výstavby - prach zvenčí.

0,00

17 843,20

17 843,20

3 747,07

21 590,27

ZL191

Změny vnitřních a venkoních úprav
povrchů. Doplnění prací při napojení na
stávající budovy.

Při postupném rozkrytí byl zjištěn rozpor mezi předpokladem PD ve skladbách konstrukcí stávajícího krčku a také v místě napojení
nově plánovaného krčku na pavilonu K.

442 952,84

460 867,07

17 914,23

3 761,99

21 676,21

ZL192

Úprava chodníku příjezd na urgentní
příjem

Požadavek nemocnice spočívající v zapuštění obrubníku + přeskládání přiléhajících ploch.

0,00

14 764,00

14 764,00

3 100,44

17 864,44

ZL193

Úpravy pro magnetickou resonanci

Požadavek nemocnice spočívající v přípravě objektu na vybraného dodavatele MR

0,00

394 640,41

394 640,41

82 874,49

477 514,89

ZL194

Ochrana zatravněných ploch u vjezdu do
areálu nemocnice

Požadavek nemocnice. Z důvodů množících se případů, kdy návštěvníci areálu nemocnice překonávali závory objetím po
zatravněné ploše byly po obvodu zatravněné plochy osazeny dekorační valouny.

0,00

12 550,00

12 550,00

2 635,50

15 185,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZL196
celkem

2 629 959,90

2 461 340,20

-168 619,70

-35 410,14

-204 029,84

