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EVROPSKÁ UNIE

Jul KÓ-Ž

Evropské strukturální investiční fondy

?lží/í
l M» r ..iu

Min isterstvu *íŽÍTr- životníhn prostřed-í"
Operační Program

Životní prostředí

Dodatek č. 1

ke smlouvě dílo č. 219/2019/OIR ze dne 26. 3. 2019

uzavřené dle USL § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.

Smluvní
strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám Míru 1. 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zastoupen: Ing Miroslav Halatin, starosta

ICO: 00297852

DIČ: CZ00297852

Komerční a. S.
lěankuvní spojení: banka,

Císlo účtu:

(dále jen Objednatel “)

2. COMMODUM 8.110.

Se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27

Zastoupena:
Milanem Zezulkou, jednatelem

Ing. Tomášem Tichým, na základě plné moci

46577238IČQ:
DIC: CZ46577238

řăankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu:

Zapsána V obchodním rej stříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 331 8

Osoba oprávněná jedna! ve věcech technických a realizace siavby:

(dále jen „zhoravítel'ý

(společně také „smluvní strany “)

uzavírají V souladu ustanovením čl„ V. odst. 4 smlouvy 0 dílo či 219/2019/OIR ze dne

26. 3. 2019 (dále jen „smlouva O :111045) tento dodatek č. na realizaci stavby

ve Frenštátě Radhoštěm 1.„odkanalizování lokality Kopaná pod etapa“ (dále jen

„dodatek“).

Il.

Předmět dodatku

Na základě změny rozsahu realizace díla, který je specíñkován ve změnovém listu č. l

Smlouva o dílo na stavbu ve Frenštátě Radhoštěm 1.„odkanalizování lokality Kopaná pod etapa“



(příloha č.1) a V položkových rozpočtech dodaLku č, (příloha Č. 2) a V soul adu s čl„ V

odst. 3 písm. a) a b) smlouvy O dílo byla projednána tato změna rozsahu a ceny realizace

díla:

Ustanovení čL V. odst. l Cena ZZ. dílo SC po započtení rozpočtu dodatku č. 1 a opravě ceny

bez DPH (ve smlouvě o dílo uvedena bez zaokrouhlení)* mění takto:

Cena mv dílo v Kč dle Cena Lk; dílo V Kč vč.

dílo*

Dodatek č

dodatku č. 1smlouvy

Cena bez DPH 20 672 623,25 346 562,52 22 019 185,77

DPI-l 21 % 4 341 250,88 282 778,13 4 624 029,01

Cena vč. DPH 25 013 874,13 1,629 340,65 26 643 214,78

s:

cena he7 DPH se upravuíe tak, aby byla V souladu cenami za jednotlivé stavební objekty

uvedenými v rekapitulací stavby (přičítá se 0,25 Kč) původně tato částka uvedena SČ

zaokrouhlením, avšak
pro výpočet DPH zhotovitel vycházel Z nezaokrouhlené částky)

Pro výše uvedene' plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 928

zákona č. 235/2004 Sb., 0 dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

a V souladu s tím
vystaví

zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti

nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení 0 dotčena tímto se neměnísmlouvy dílo, pokud nejsou dodatkem,

a zůstávají V platností.

3, Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech S platnosti originálu podepsaných

oprávněnými Zástupci smluvních stranw přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení

zhotovitel dvě vyhotovení.

4, Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015

Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon 0 registru smluv) tento dodatek Včetně všech případných dohod,

kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registm

smluv. Smluvní strany SS dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv obj ednatel. Smluvní
strany

dále prohlašuj í, Že

dodatek neupravuj e obchodní tajemství.

5. Smluvní strany shodně prohlašuj i, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen 'av svobodné vůle vážněpo vzájemném projednání podle jejich pravé určitě,

a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že SČ dohodly

o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy,

6, Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., (J obcích (obecní

zřízení), V5 znění pozdějších předpisů: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen

usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 373/16/RM/201 9 ze dne 51 6, 2019.

Smlouva o dílo na stavbu „odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm 1. empa“ 2



Nedílnou součástí dodatku č. l jsou tyto přílohy:

Příloha č. změnový list č.1

Příloha č, 2 změnový list č. 2

Příloha č. 3 položkový rozpočet změnový list č,l

Příloha č. 4 položkový změnový list č.2rozpočet

Ve Frenštátě pod
Radhoštěm dne 3 .06. 2019 Ve Valašské Bystřici dne 06 106. 2019

Město

Frenštát pod
Radhoštěm

M Hynka na, 756 27 .27.

nam, Mím
:7,

'4 M JO

744 01 Frenštát pod
Radhoštěm

za objednatele za zhot itele

starosta Milan ZezulIng. Miroslav Halatin, a: jednatel

Smlouva o dílo na stavbu „odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštatě pod Radhoštěm l, etapa“ 3
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= ké strukturální a i ñčni !and
Y Ministerstvo životního

:wupsxe Operačnl srmxmralnl a Invesucnl Icn program Žlvolnl prostředí prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ číslo OZ: 1

COMMODUM sro., Valašská Bystřice 225, 756 27, IČ 4657723 8

lnvestor: Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Datum: 31.5.2019

1, 744 01 Frenštát Radhoštěm,Míru pod

IC 00297852

Název akce: „odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštatč pod Radhoštěm 1. etapa“

Způsob odeslání/předání poštoum e-mailemD faxemD osobněů

datum:

Odkazy Iř-l specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou Část smlouvy:

Předmět změny:

1) Změna trasy kanalizace AC-2 0-l

2) Zkrácení trasy AC-20-1-6 'u prodloužení trasy AC-20-1-8

E zdůvodněníPopis změny:

Ad 1) Změny trasy kanalizace AC-20-1

Změny tras kanalizačních sběračú AC-20-1 a AC-20-1-2 byly vyvolány změnou

skutečného stavu v dotčeném V trase kanalizace naúzemí, kdy plánované soukromých

pozemcích již byly postaveny stavby zděných oplocení a přípojek inženýrských SÍÍL Při

zpracování projektu pro
stavební povolení a povolování stavby V r, 2012 se jednalo jen o

zatravněné pozemky.

Od T4 2012 však došlo k odprodeji pozemků a postupné výstavbě nových RD vč. oplocení,

inženýrských sítí a zpevněných ploch ve vzdálenosti 1; 5 m od hranice pozemku

komunikace a uložení nové splaškové kanalizace v původně navržené IIBSČ se stalo

technicky neproveditelným, bez neúměrne'ho zvýšení nákladů na obnovy oplocení,

zpevněných ploch a sadových úprav,

Ad 2) Zkrácení trasy AC-20~1›6 av p rodloužení trasy AC-20-l-8

Při PD Části kanalizačních v květnu 2019zpracování soukromých přípojek byl projektant

upozorněn, že V mezidobí došlo k dohodě
maj itelůVRD Čp.1124 a 610,553 o vedení trasy

kanalizačních přípojek VE společné rýze do šachty S539142. Jako efektivní a účelne' se

tedy JCVÍ možnost zkrácení Sběrače AC-20›1-6 o cca 43 m, Naopak S ohledem na

požadavky majitelů nově postavených domů poblíž sběrače AC-20-1-8 SČ jeví jako účelné

a efektivní O tuto délku prodloužit kanalizační Sběrač AC-ZO- 1 -8 na stejném pozemku ve

vlastnictví investora



EVROPSKÁ UNIE ZÝJÍÝ

Evropské strukturální Investiční fondy

Operační program Žiwlni prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

odst.4 změna závazku ze na zakázku nemění celkovou§222 smlouvy veřejnou povahu

veřej né zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na

zakázku na stavebníveřejnou práce,

Její hodnota je 696560332 Kč bez DPI-l, tzn. 3,37 % Z původní hodnoty závazku ze

smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce

Zde uvést vazbu na zákon ÍIJ zadávaní zakázek. Zvláštějednoznačně 134/2016 veřejných pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4. § 222 ü odstavec 5, § 222 D odstavec 5, § 222 El odstavec 7, w ů 222 IŽJ

Oznámení vydává:

Frenštát pod Radhoštěm, nám Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,Město
IC 00297852

Sta novisko technického dozoru stavby Kamil Herudek:

výše uvedené změny splňují kritéria efektivnosti a úspornosti

Stanovisko projekta nta stavby Ing. |.u bomír Novák:

navržené změny jsou Z hlediska projektového řešení nutně, Nově navržená trasa

kanalizačních sběračů je za aktuální situace jediné možné, účelné a efektivní řešení,

Se změnou souhlasím

Movšk

Divadohí 14

LX'EIVJ

01 .iduNOW'

Příloha:

Vyčíslení víceprací a méněprací

2



EVROPSKÁ Jim:
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Evropské sirukmrűlni e invesočni fondy Ministerstvo životnlho

Operačni program im u Inveeucnl rc Životní prostředí
prostředí

změnový LIST OPŽP 2014+ Číslo ZL: 1

COMMODUM s.r.0., Valašská Bystřice 225, 756 27, I 46577238

Změncvý list vystavil: Město Frenštát pod Radhoštěm, nám, Míru 1, 744 01 Frenštát pod

Radhoštěm,

IČ 00297852

Daturýnzýýww , 31.52019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Smlouva dílo Č. 219/2019/01R ze dne 26342019

Předmět xměny:

Viz výše

Popis =.í zdůvodnění změny:

Viz výše

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-1 976 85 1,04 Kč 2 673 411,86 Kč

Výsledná Cena změny bez DPH: N ově sjednané lhůta dokončení díla:

?FX-1 560,82 XG nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy dílo a budou provedeny VE stejné

úrovni CG do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá

Dokumentace zakázky pro cele' dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Město Frenštát pod Radhoštěm

na' m Míru

744 O] Frenštát pod Radhoštěm

27-

77235

6.2%
DIČ: CZ4 an. u. DDM

MÉ„JBL/M

lZ .06.
0 s .též “mir”

Datum: Zilllí Datum:

3





EVROPSKÁ UNIE
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Evropské st km ální lič ii d
u Ministerstvo životního

Operační stmkmraíní a mvesucnl Ion program Zivntní prostředí
prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ číslo OZ: 2

COMMODUM s.r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27, IČ 46577238

Investor: Město Frenštát pod Radhoštěm, námi Datum: 31.5.2019

744 01 Frenštát Radhoštěm,Nlíru 1, pod

IC 00297852

Název akce: „Odkanalizování lokality Kopaná ve Freuštátě pod Radhoštěm 1. etapa“

Způsob odeslání/předání poštoum e-mailemIZj faxemEI osobněů

datum:

Odkazy l_l?, specifikaci:

na výkresy:

na roz počtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Úprava ve výměrách pažení Výkopů

Popis BJ zdůvodnění změny:

Po vytyčení díla a výškove'ho uspořádání V terénu byl obj ednatel zhotovitelem upozorněn

na chybnou výměm pažení ve výkazu výměr proti skutečnosti. Dle vyjádření proj ektanta

došlo k chybě při výpočtu Výměry pažení,

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

odst.4 změna závazku ze na zakázku nemění celkovou
§222 Smlouvy veřejnou povahu

veřej né zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku na stavební práce.

Její hodnota je 650.001,70 Kč bez DPH, tzn 3,14 % u původní hodnoty závazku ZČ

smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

uvést vazbu na zákon o zadávaní zakázek. ZvláštěZde jednoznačně 134/2016 veřejných puk š 222,

změna zá vazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 lZ odstavec 5, k' .i 222 U odstavec 6, § 222 El odstavec 7, §222 i]

Oznámení Vydává:

Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1. 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,

IČ 00297852



EVROPSKÁ UNIE :Ti

Evropská strukturální a investiční 'and'y
Ministerstvo životního

Operační program
Životní :sm w prostředí prostředí

Stanovisko technického dozoru
stavby: Kamil Herudek:

uvedene kritéria efektivnosti avýše změny splňují úspomosti

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Lubomír Novák:

připomínka zhotovitele je oprávněná, se změnou souhlasím

Příloha:

položkový rozpočet vyčíslení víceprací

2



EVROPSKÁ UNIE
+

ské slmklu il invean'čni fondy

evropske Operační slruKmiuini a in program Zlvulni mam ro pmltředí
Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ číslo ZL: 1

COMMODUM s.r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27, I 46577238

Změnový list vystavil : Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 O] Frenštát pod

Radhoštěm,
IC 00297852

31.5.2019

Podepsaní Zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou dílo tuto změnu rozsahu dila:

Smlouva tl. dílo č. 219/2019/OIR ZE dne 26.3 .2019

Předmět změny:

Viz výše

Popis ai zdůvodnění změny:

Viz výše

Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

650 001.70 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednané lhůta dokončení díla:

(FI-'III 001,70 Kč nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy dílo -A budou provedeny ve stejné

úrovni C0 do jakcsii materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá

Dokumentace zakázky pro celé dllo.

Podol led tele: Poduis zmocněncepl uhot0 OVlitele:E

' ' b^ednatele2 leggg'iřrncäešgitlpnd Radhoštěm
ném Míru 1 'už

:as

744 01 Frenštát
pod

27
727.

IČO
00297852,

.22.

E .[15. 1019

Datum:

lZ .06. 2019
Datum:

3





Položkový rozpočet stavby

Stavba: J K201 900001 Odkanalizováni lokality Kopaná L'Lă Frenštátě le.

Objed nalel: mms: F renštáł pod Rad hoštěm ICO: 00297852

nám. MH" DIČ: C200297852

74401 Frenštát pod Rad hoštěm-Frenšlál pod Rad hoštěm

Zhotovitel: COMMODUM, spol, L1 rło. IČO: 46577238

Valašská Bystřice *Kč DIČ: (3246577235

75627 Valašská Bystřice

Vypracoval:

Roz: is cen Celkem

PSV 0,00

Rekanilulace dani

Základ pro sníženou DPH 0.00 CZK

Základ pro Základní DPH 696 560.82 CZK

Zaokmuhlení 0.00 CZK

Cena celkem bez !Jill [EEK-f 580,82 CZK

v dne
7.6.2019

Za Za

.17.

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. M imv „Maison „7:..571046430 1m mona“ cm11,. w u U' 57! adwaá 'o UM
'MK/'7236 :i .-. .„ ::El-ÍMHR 744 O! Frenštát pud

Radhoštěm

lČO; 00297852, DIČ: (3200297852

„23,

Zpracováno programem BUI LDpower S, IB? RTS, Stránka i;



Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílů

!15 Roubení HSV 110 251,51 16

17 Konstrukce ze zemin HSV 14 737,72 zl

Podkladni a vedlejší konstrukce (kromě 45 vozovek a železničního svršku) HSV -1 018.92 0

56 :ůiăladm vrslvy komunlkacl a zpelmenych - 1” 97753 16

Kryty šlěrkových a živičných pozemních l 57 komunikaci a zpevněných ploch HSV 207 021.10 30

"Vi Potrubí z řrím plastických. skleněných a 37 čedičovým Hsv 43,23 o

89 Ostatní konstrukce na lrubním vedení --- '7 714.30 -1

i Doplňující konstrukce a práce na pozemních r

l Wifi? l

H27 Vedení trubni dálková a přípojné HSV -- -50 745.60 ›7

Cena celkem 696 560,82 100

Zpracováno programem BUI LDpower S, © RTS. 5.5' Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet stavby

Stavba: JK20190000l Odkanalizováni lokality Kopaná ve Frenštátě pIR - 1.etapa

(i,

Objekt: 1 Zemní práce if łñľűiľíłí

Rozpočet: JK20190000007 Pažení
'0m mint;- Mluví' ::x Jľrlvm'ăiágm-W „z .. 14.31,;

Objednatel: mm: Frenštát pod Radhoštěm IČO: Ilílľůłzlän

nám. Míru DIČ: CZ00297852

74401 Frenštát pod Radhoštěm-Frenštát pod :mm

Zhotovitel : COMMODUM, spolr r.a. IČO: 46577238

Valašská Bystřice 'VH-1 DIČ: 104 Iä-ŮIIKIIÉ

75627 Valašská Bystřice

Vypracoval:

ROZDIS Cen Cel kem

PSV 0,00

MON V V V l, 0,00

Vedlejší naklady *i* l,_ i 'lý_°r°°”

Rekaoitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK

Základ pro základ ní DPH [ăi-il] 001,70 CZK

Zaokrouhlení CZK0,00

Cena celkem bez ma: 650 001,70 CZK

7.6.2019
v dne

Za Za objednatele
zhotovitele

750 27
.27.

Město Frenštát pod Radhoštěm
mam Bystrica 22:. 7m w TEL; 57] MM 30 FAX:57lM0335 cmFAX: 57,' M6335
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