
c. smlouvy objednatele: OSM/19/502/OSL
ev.č.:37891/19 - MUTU

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/19/502/OSL, ev.č. 14721/19-MUTU, uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1.

1.1

1.2

Smluvní strany :

Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
Bank. spojení:
Č. účtu:
IČO:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335  Turnov, 51101

276227 DIČ: CZ00276227

na straně jedné
dále jen objednatel

Zhotovitel :
Zastoupený : 
Sídlo:
Bank. spojení:
C. účtu:
IČO:

RPM elektro Praha s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

24197831 DIČ: CZ24197831

na straně druhé
dále jen zhotovitel

2. Předmět dodatku č. 1:

2.1 Předmětem tohoto dodatku č.l jsou práce, jejichž potřeba vyvstala během realizace díla a 
které nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Jedná se o tyto změny: byly změněny bytové 
rozvodnice na zapuštěné, obyčejná zvonková tlačítka byla změněna na tlačítka s piktogramy a 
kontrolkou, v PD chyběly 3 ks ventilátorů v koupelnách, na chodbě a v kotelně chyběla dvě 
nouzová svítidla, v přízemi nebylo možné zasekat el. rozvody, protože se zde nacházely 
rozvody vody. Proto bylo rozhodnuto tyto rozvody vody a elektroinstalaci schovat do 
sádrokartonového kastlíku. PD rovněž neobsahovala zazdívky otvorů po demontovaných 
rozvaděčích, bylo doplněno uzemnění.

3. Termín dokončení:

3.1. Termín dokončení a předám díla se posouvá o deset dnů, tj. do 17. 6. 2019. Termín pro 
předání dokladů a finanční vyrovnání do 30-ti dnů po dokončení a předání díla, tj. do 
17.7.2019.

4. Cena díla :

Původní cena díla: 
Hodnota dodatku č.l:
Nová cena díla:

649 801,00 Kč (bez DPH) 
69 232,56 Kč

719 033,56 Kč (bez DPH)

4. Závěrečná ustanovení:

4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.



4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.
4.5 Tento dodatek ě. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 

Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Příloha: Položkový rozpočet

V Praze dne: V Turnově dne 7.6.2019

Za zhotovitele: Za objednatele:

2



Akce ; UBYTOVNA NEMOCNICE
ul. 28.ŘÍJNA, č.p. 1335, TURNOV
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ

Investor: Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

Datum : 05. 2017

Celková rekapitulace - výkaz výměr

Rozvody společná spotřeba 312 029,32

Bytová jednotka v 1 .NP - R1.1 55 421,13

Bytová jednotka v 1.NP-R1.2 36 694,95

Bytová jednotka ve 2.NP - R2.3 33 660,79

Bytová jednotka ve 3,NP - R3.3 33 118,01

Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.1 17 887,68

Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.2 17 887,68

Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.4 17 887,68

Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.5 17 887,68

Ubytovací jednotka ve 2,NP - R2.6 17 887,68

Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.1 17 887,68

Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.2 17 887,68

Ubytovací jednotka ve 3,NP - R3.4 17 887,68

Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.5 17 887,68

Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.6 17 887,68

Celkem bez DPH 649 801,00

Vícepráce

Změna rozvodnic, doplnění HDP 10 297,96

Změna tlačítek 860,80

Kuchyňky, ventilátory, nouz.svitidla 21 726,68

Zednické práce, SDK 34 360,46

Změna kotelna, půda 1 986,66

Celkem vícepráce bez DPH: 69 232,56

Celková cena vč. víceprací bez DPH: 719 033,56 Kč



Změna rozvodnic, doplnění HDP
Celková rekapitulace
Změna rozvodnic 8658,00

Doplněni HDP 1639,96

Celkem bez DPH 10297,96

Změna rozvodnic na rozvodnice pod omítkou

p.č. popis materiál m.j. množství cena za
m.j. celková cena cena za

montáž

CeiKOVá
cena za

Plastová nástěnná rozvodnice pro 12 modulů včetně instalačních
1 lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index 

krytí IP30/20.

Plastová nástěnná dvouřadá rozvodnice pro 36 modulů (2x 18
2 modulů) včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová 

bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20.

3 Plastová rozvodnice vestavná 12moduiů

4 Plastová rozvodnice vestavná 36modulů

5 Vysekání kapsy pro rozvodnici 12modulů

6 Vysekání kapsy pro rozvodnici 36modulů

7 Vyplnění a omítnutí rozvodnic, včetně materiálu

8 Přesun materiálu

Celkem 0,00 8658,00

Doplnění HDP

p.č. popis materiál m.j. množství cena za 
m.j. celková cena cena za

montáž

~735TKOTá~
cena za
mnnřž?

1 Drát CY16zžl m.j.

2 Drát FeZn 10 m.j.

8 Přesun materiálu soub

Celkem 960,06 679,90



Změna zvonkových tlačítek
Celková rekapitulace
Změna zvonkových tlačítek 860,80

Celkem bez DPH 860,80

změna zvonk. tlačítek na tlačítka se symbolem a tlačítka pro ovládání chodby s kontrolkou

p.č. popis materiál m.j. množství cena za 
m.j. celková cena cena za 

montáž

~~CSTKOVa~
cena za

1 Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, 
barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, kryti IP20 ks

Tlačítko zaplnaci jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V,
2 barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20, se 

symbolem zvonku
ks

3 Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, 
barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 ks

Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V,
4 barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20, 

podsvícené pro chodby
ks

Celkem 860,80 0,00



Kuchyňky, koupelny
Celková rekapitulace
Kuchyně 10679,76

Koupelny 5219,32

Nouzová svítidla doplnění 5827,60

Celkem bez DPH 21726,68

Změna zásuvek, světlo pod linku, kuchyně

p.e. popis materiál m.j. množství cena za 
m.j. celková cena cena za

montáž

celková
cena za

1 Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem 
v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40 ks

2 Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem 
v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40 ks

3 Přístrojová instalační krabice plastová, v provedeni pod omítku. ks

4 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně 
úklidu sutě m

5 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 
3cm, včetně materiálu m

6 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně 
úklidu sutě m

7 Vyplnění a omítnuti rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 
3cm, včetně materiálu m

8 Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem 
v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44 ks

9 Kabel CYKY 3Cx1,5 m

10 Svítidlo pod linku výklpné se spínačem ks

11 Přesun materiálu soub ,

Celkem 5797,72 4882,04

Koupelny

pč. popis materiál m.j. množství cena za 
m.j. celková cena cena za

montáž

celková
cena za 
montáž

1 Ventilátor s dobéhem ks
2 Kabel CYKY 3Cx1,5 m
3 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šiřka do 3cm včetně 

úklidu sutě m

4 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 
3cm, včetně materiálu m

5 Přesun materiálu soub
Celkem 2883,12 2336,20

Nouzová svítidla doplnění (kotelna 1ks, chodba 1 pp. ks)

p.č. popis materiál m.j. množství cena za
m.j. celková cena cena za

montáž

celková
cena za
montáž

Přisazené nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. Zdroj

N2 11W, baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. energie minimálně 1 
hodina. Pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, index 
krytí - IP20, výbava - autotest.

ks

2 Kabel CYKY 3Cx1,5 m
3 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně 

úklidu suté m

4 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 
3cm, včetně materiálu m

5 Přesun materiálu soub
Celkem 2831,20 2996,40



Zednické práce, SDK

29456,90 

4903,56

34360,46

Celková rekapitulace
Kastlík z SDK 2np,3np.

Zazdívky a omítky po demontáži rozvodnic

Celkem bez DPH

Kastlík z SDK chodba 2np.

pi popis materiál m.j. množství
cena za
montáž

vč.mater
celková cena 

za montáž

1 Kastlík z SDK 2np,,3np.,1np.-protipožární 2x12,5 m

2 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně 
úklidu suté m

3 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 
7cm, včetně materiálu m

4 Protipožárnjí revizní dviřa ks

5 Kabelový držák svazkový ks

6 Přesun materiálu soub

Celkem 29456,90

Zazdívky a omítky po demontáži rozvodnic

p.č. popis materiál m.j. množství
cena za
montáž

vč.mater
celková cena 

za montáž

1 Zazdívka po demontáži rozvodnic atd. m2 3,36 892,00 2997,12
2 Omítky po zazdívce m2 3,42 382,00 1306,44
3 Přesun materiálu soub 1 600,00 600,00

4903,56Celkem



Změna kotelna, půda

1192,62 
794,04

1986,66

Celková rekapitulace
Změna kotelna 

Změna půda

Celkem bez DPH

doplnění zásuvky v kotelně,odečet 1ks zářivkového svítidla, el.instalace do lišt

P-č. popis materiál m.j. množství cena za 
m.j. celková cena cena za

montáž

celKOva
cena za

1 Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem 
v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44 ks

2 Kabel CYKY 3Cx2,5 m

3 Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0.03A/B ks

4 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně 
úklidu sutě m

5 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 
3cm, včetně materiálu m

6

Těleso svítidla - polykarbonát šedé barvy RAL7035, difuzor - 
průsvitný polykarbonát odolný vůči UV, reflektor - bíle lakovaný 
plech, světelný zdroj - 2x lineární zářivka 28W, napájení - 
230V/50Hz, index krytí - IP66, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s 
elektronickým předřadníkem, montáž - přisazené

ks

7 Elektroinstalační lišta 40x20 m

8 Přesun materiálu soub

Celkem 1661,80 -469,18

Svítidla půda, el.instalace do lišt

p.č. popis materiál m.j. množství cena za 
m.j. celková cena cena za

montáž

"ceiKovar
cena za
mrtntčrí

1 Svítidlo 1x60W IP44, v.č. LED žárovky 12W ks

2
3
4

Elektroinstalační lišta 20x20
Elektroinstalační lišta 40x40
Krabice ACIDUR IP44 vč. svorek
Celkem

m
m
ks
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