DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 11-691-18 uzavřené dne 25. 6. 2018
/dále jen „dodatek“/
I.
Smluvní strany:
1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
se sídlem:
Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
zastoupena:
PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem organizace
IČ:
00305847
DIČ:
CZ00305847 – neplátce DPH
bankovní spojení:
Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
837791/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXXXX, XXXXX, XXXXX,
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
(dále jen „objednatel“)
2. Beskydská stavební, a.s.
se sídlem:
Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena:
XXXXX, XXXXX, XXXXX a
XXXXX společnosti nebo XXXXX,
XXXXX společnosti
IČ:
28618891
DIČ:
CZ28618891 - plátce DPH
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu:
8903781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXXXX, tel.: XXXXX
XXXXX, tel.: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Název projektu: Toulky údolím Olše
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A
Česká republika – Polsko).
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II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž
předmětem je provedení stavby „Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v
Chotěbuzi-Podoboře (MT)“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, v důsledku kterých vznikla
potřeba víceprací a méněprací, jenž jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla.
Vícepráce a méněpráce vyplývají především z důvodů, které nebylo možno předpokládat
v době zpracování projektové dokumentace a byly zjištěny dodatečně dle skutečného
stavu zjištěného na stavbě. Zhotovitel v rámci provádění výkopů pro základové
konstrukce objektu SO 08f Slovanské hradby zjistil, že základová spára nesplňuje
požadavky na únosnost podloží stanovenou PD. S ohledem na zjištěný stav provedl
autorský dozor úpravu způsobu založení základové konstrukce a navazující dřevěné
konstrukce (tzn. hloubku základu, tvar základu, úpravu podloží, způsob kotvení dřevěné
konstrukce, rozsah a detaily dřevěné konstrukce, atd.), která je řešena v projektu
změny stavby před dokončením. Dále byla zjištěna kolize tzv. „valu“ v části Slovanské
hradby a navrženého podélného základu objektu SO 08f Slovanské hradby, což je
rovněž řešeno v projektu změny stavby před dokončením.
Předmětem dodatku je také změna způsobu bednění základových konstrukcí, které
budou vzhledem k rozsahu provedeného archeologického výzkumu a prostorovým
požadavkům na provádění bednění v omezeném prostoru výkopů, provedeny jako
ztracené bednění ze systému Velox. Dále je předmětem dodatku dodání dostupného
propustku. Výměra dodávky valounů pro zakrytí betonových konstrukcí byla navýšena
dle skutečnosti s ohledem na terénní nerovnosti zjištěné na stavbě a dále dle změny
tvaru a rozsahu základové konstrukce. Další upřesnění je uvedeno ve změnovém listu,
který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Rozsah zmíněných více a méně prací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který
je obsahem souhrnného rozpočtu stavby a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto více a
méně práce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.
Vlastní rozpočet dodatku je pak členěn na tři dílčí rozpočty: vícepráce - nové
a související položky, vícepráce - původní položky, méněpráce.
4. Vliv na prodloužení termínu realizace díla má zejména prodloužení termínu dokončení
záchranného archeologického výzkumu. Lokalita stavby totiž náleží k unikátním
archeologickým památkám, a to i v rámci celé ČR. Navíc nelze vždy dopředu predikovat
rozsah a náročnost zásahů do terénu. To se projevilo právě v tomto případě, kdy se
např. v úsecích, v nichž dojde ke stavbě nadzemních konstrukcí, objevily nové, velmi
náročné a komplikované stratigrafie, což v zásadě není možno řešit malými sondážními
akcemi. Rozsah výzkumu bylo objektivně nutno i zvětšit. Probíhající záchranný
archeologický výzkum roku 2019 v místě stavby (v zákonem chráněné lokalitě) tak dle
uzavřené smlouvy objednatele s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., neskončí
dřív než v 10/2019. Oproti původnímu předpokladu dokončení předmětných
archeologických prací v místě stavby ve 44. týdnu 2018 tak došlo k velmi významnému
zpoždění, které nebylo možno předpokládat. Dále bylo na objektech SO 08f Slovanská
hradba a SO 08h Obranná věž v rámci provádění výkopů (viz. zápis z KD 27. 9. 2018)
zjištěno nevyhovující podloží pro založení spodní stavby a byla následně projektantem
vypracována změnová projektová dokumentace a vydáno rozhodnutí o povolení změny
stavby před jejím dokončením, které objednatel převzal 8. 4. 2019.
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III.
Předmět dodatku
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1. V čl. IV. Doba a místo plnění se odst. 1 smlouvy mění takto: Zhotovitel se zavazuje
provést dílo ve lhůtě do 15. 7. 2020 a nejpozději v poslední den lhůty dokončené dílo
předat objednateli.
2. Změny závazku ze smlouvy jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve Změnových
listech č. 1.1- 1.4 tohoto Dodatku č. 1 a jednotlivých položkových rozpočtech, jež jsou
přílohou tohoto dodatku.
Soupis změn dle Změnového listu č. 1:
ZL1.1_VCP- MNP - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha
staveniště
ZL1.2_VCP- MNP - Objekt SO 08e Palisáda
ZL1.3_VCP- MNP - Objekt SO 08f Slovanská hradba
ZL1.4_VCP- MNP - Objekt SO 08h Obranná věž
3. Přehled změn dle jejich důvodů v souladu s příslušným ustanovením § 222 zákona
č. 134/2016 Sb., v platném znění:
3.1 Změny realizované dle § 222 odst. 4 zákona:
ZL1.2_VCP- MNP - Objekt SO 08e Palisáda, rozpočet VPSO08e
3.2 Změny realizované dle § 222 odst. 6 zákona:
ZL1.2_VCP- MNP - Objekt SO 08e Palisáda, rozpočty MPSO08e, DOD_SO08e
ZL1.3_VCP- MNP - Objekt SO 08f Slovanská hradba, rozpočty MPSO08f,
DOD_SO08f, VPSO08f
ZL1.4_VCP- MNP - Objekt SO 08h Obranná věž, rozpočty MPSO08h, DOD_SO08h,
VPSO08h
3.3 Změny realizované dle § 222 odst. 7 zákona:
ZL1.1_VCP- MNP - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a
obsluha staveniště, rozpočty MPPOV, DOD_POV
4. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.
5. Rozsah předmětu díla se mění tímto Dodatkem č. 1 tak, že se doplňuje o vícepráce a
méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkových rozpočtech, jež jsou
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně
sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV tohoto dodatku.

IV.

Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy,
který upravuje cenu díla, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a
neprováděných prací mění následovně:
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Cena díla dle smlouvy bez DPH

21 484 560,20 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 4 zákona

133 720,74 Kč

Neprováděné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 6 zákona
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 6 zákona

-1 629 033,48 Kč
3 052 110,62 Kč

Neprováděné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 7 zákona
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 7 zákona

-249 260,00 Kč
200 360,00 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatečné práce celkem
Neprováděné práce celkem

3 386 191,36 Kč
-1 878 293,48 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dopad změn do ceny díla bez DPH

1 507 897,88 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH
DPH 21%

22 992 458,08 Kč
4 828 416,20 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem včetně DPH

27 820 874,28 Kč

V.
Závěrečná ujednání
1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají
v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé
smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Muzeem Těšínska, p. o. zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Muzeem Těšínska, p. o. použity. Muzeum Těšínska, p. o. při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o
ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Muzea
Těšínska, p. o. www.muzeumct.cz.
5. Zhotovitel se zavazuje, že podstoupí výkon kontroly/auditu související s předmětnými
pracemi, a to oprávněnými osobami, a poskytne jim veškerou potřebou součinnost.
Tato povinnost zahrnuje rovněž zpracovávání a poskytování osobních údajů. Tato
povinnost je sjednána do 31. 12. 2027.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet sestávající
z rozpočtů D1 MP, D1 DOD a D1 VP, obsahujících dílčí rozpočty dle jednotlivých
stavebních objektů stavby a příloha č. 2 – Změnový list.
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V Českém Těšíně dne………………………

___________________________
za objednatele
PaedDr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

V Třinci dne ………………………

_______________________
za zhotovitele
XXXXX, XXXXX
XXXXX
a XXXXX společnosti
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