
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.1.2018

na provedení díla ,,Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem - Kutná Hora", uzavřené
dle ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. obČanského zákoníku (dále jen ,,OZ")

Článek 1.
Smluvní strany

Objednatel : Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO 00236195
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
číslo účtu 27-444212389/080

zastoupený: , starostou města
l dále jen objednatel l

Zhotovitel :DALFOS s.r.o.
Libenice 44
280 02 Kolín
IČO 62966511

DIČ CZ629665ll
bankovní spojení
číslo účtu

zastoupený:

l dále jen zhotovitel l

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen:
,,občanský zákoník") tento Dodatek č. l Smlouvy o dílo.

Článek 2.

Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto Dodatku Č.2 Smlouvy o dílo ze dne 8.1.2018 (dále jen Smlouva), změna termínu
dokončení díla a změna celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací,
jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Rozsah těchto
prací je dán odsouhlasenými rozpočtovými listy, které jsou nedílnou součástí Dodatku Č.2 v celkové
hodnotě + 255.765,50 KČ bez DPH (navýšení ceny díla) 309.476,26 včetně DPH.

2.2. Smluvní strany se dohodly na terminu dokončení apředání díla ke dni 30.12.2019.
Důvodem posunutí terminu je provázanost této stavby na provádění opravy ohradních zdí v rámci celkové
rekonstrukce Parku pod Vlašským dvorem a probíhající rekonstrukce budovy Arciděkanství. Tuto lokalitu je
třeba ponechat otevřenou, aby byla přístupná pro techniku, která bude nutná pro realizaci sanace ohradní zdi.
Teprve po jejím provedení mohou být předmětné terasy dokončeny.
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2.3. Z výše uvedených důvodů se v Článku 3. Cena za dílo, odst. 3.1. Smlouvy stávající text ruší a
nahrazuje novým textem ve znění :

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. l a v souladu s obecně
právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši :
Cena díla bez DPH 4.561.165,20 KČ
Slovy čtyřimilionypětsetšedesátjedentisícajednostošedesátpě&orun českých, dvacet haléřů
Samostatně DPH 21% 957.844,69 KČ

Cena za dílo celkem včetně DPH je 5.519.009,89KČ
Slovy pětmilionůpětsetdevatenácttisícadevětkorun českých, osmdesátdevět haléřů

Článek 3.

Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení
4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve Čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má
platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.
4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční
podpisy.4.4.Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Kutná Hora č.566/19.ze dne 10.07.2019.
4.5.Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve
smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...)
a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za
zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Příloha Dodatku Č. 2 - ,,rozpočtové listy"

Článek 5.

Podpisy smluvních stran

V KutnéHoředn, '2% A 2mq

za objednatele: ,^ ,

starosta města

V Libenicích dn,

za zhotovitele:

jednateljirmy
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava opěrných zdí pod vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:
Vícepráce: spárování zdi děkanství, prodloužení schodiště , zpevněná plocha nad
šachtou, zpevnění rohu vyhlídkové terasy, rozšíření hradeb - cimbuří

KSČ): 815 41
Místo: Park Pod vlašským dvorem p. č. 184

Zadavatel:
Město Kutná Hora

Uchazeč:
DALFOS s.r.o. Libenice 44

Projektant:
Kutnohorská stavevní projekce

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2019

lČ: 00236195
DIČ:

lČ: 62966511
DIČ: CZ62966511

lČ: 41427769
DIČ:

Cena bez DPH
Základ daně Sazba daně

DPH základní 255 765,50 21,00%
snížená #REF! 15,00%

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava opěrných zdí pod vlašským dvorem et. 2b,3

objekt:
Vícepráce: spárování zdi děkanství, prodloužení schodiště , zpevněná plocha nad
šachtou, zpevnÍšnĹ rohu vyhlídkové terasy, rozšíření hradeb - cimbuří

Místo: Park Pod vlašským dvorem p. č. 184 Datum:

Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant:
UchazeČ: DALFOS s.r.o. Libenice 44

26.06.2019

Kutnohorská stavevni
projekce - ing.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesun hmot HSV

PSY - PSV

782 - Dokončovací práce a obklady z kamene
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Oprava opěrných zdí pod vlašským dvorem et. 2b,3

Vícepráce: spárování zdi děkanství, prodloužení schodiště , zpevněná plocha nad
šachtou, zpevnění rohu vyhlídkové terasy, rozšířeni hradeb - cimbuří

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

i PČ Typ Kód

Park Pod vlašským dvorem p. č. 184

Město Kutná Hora
DALFOS s.r.o. Libenice 44

Datum: 26.06.2019

Projektant: Kutnohorská stavevní projekce - ing. Hádková

Popis MJ Množství j[í:Ze;ja Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV
d 1 Zemní práce

61 , K 111201109 Odstranění přezů i s kořeny ze zdiva kamenné zdi ks 4,000Ĺ
46 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 3,600:
8 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 m3 3,600!

11 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,600j

13 K 181301101 Rozprostření ornice ti vrstvy do 100 mm pI do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 0,000j

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 0,000j

es Urs 2013 02
es Urs 2013 02
es Urs 2013 02

es Urs 2013 02

es Urs 2013 02

d 2 Zakládání
16 K 222111112 Vrty pro odvodnění D do 56 mm úklon do 45° hor. l a ll m 26,0001
17 K 272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 6,000;
18 k 279361821 výztuž základových zdí nosných betonářskou oceli 10 505 t 0,150:

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
r20 K 311211128 Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné m3 13,935:

21 K 311211213 Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene opracovaného na MC 10 m3 13,935j
I

23 K 327215139 Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného vČetně kamene m2 7,400:
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu

61 K 311213912 m3 6,935Priplatek k cenam za hcovam zdiva oboustranne
47 M 583810899 pískovec lomový upravený m3 3AOOĹ

M

es Urs 2013 02
es Urs 2013 02
es Urs 2013 02
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' 'ťČ Typ Kód Popis MJ

d 4 Vodorovné konstrukce
" " Osazování schodišt'ových stupňŮ kamenných s vyspárováním styčných spár, s

provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současně při
62 K 434191433 zdění, rovných, kosých nebo vřetenových oboustranně zazděných, stupňů m

pemrlovanÝch nebo ostatních
W 13*1,2

Prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišt'ové, značky měřičské) l
64 M 583880110 stupně schodišťové masivní žulové stupeň schodišťový plný výstupní rovná kus !

podstupnice v150 Š=300 1=1000 l

d 6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení
26 I K j628631211 Spárování zdí a vaiů z lomového kamene nové zdivo maltou hl do 30 mm ; m2

,

J.cena
Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15,600j

28,800

15,60CĽ

es Urs 2016 01

es Urs 2013 02

D 9
1Lešení|

27 K 949101111 , ..
zatizen

28 K 953735119 ,Odvodň
29 K 962022391 Bouráni
52 K 985142111 ,Vysekář
33 K 985211111 iYyklíno

34 K 985221111 !Doolněl
q

35 K 985222111 ÍSbírání
·Spárov1

48 K 985231111 ll!Pravo\
37 K 985233111 'Upráva

Ostatní konstrukce a práce-bourání
" "" 1Ĺešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m

'zatížení do 150 kg/m2
,Odvodnění vodorovné plastovými troubami ON do 60 mm
'Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2

iYyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2

!Doolněni zdiva kamenem do aktivované rnalty ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2
q

ÍSbírání a třídění kamene ruČně ze suti s očištěním
,Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2
Iupravované plochy do 6 m
'Úprava spár ;jo spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2

m2

m
m3
m2
m2

m3

m3

m2

m2

t
t

t

_"_

11,000Ĺ

26,000j

7,000:
18,750:

1,875;

79000;

8,500i

18,750:
V

18,750j

cs Urs 2013 02

es Urs 2013 02
cs Urs 2013 02

es Urs 2013 02

es Urs 2013 02

es Urs 2016 01

es Urs 2013 02

D 99
i 41 ' K 997013850
: 42 K 997013860

W
i
i 43 K 998153131

D PSY
D 782

l 44 K 782900009
l 45 l K 998782201

Přesun hmot HSV
Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)

;Poplatek za uložení vykácených křovin a dřevin na skládce (skládkovné)
PC1*0,003
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo
monolitické v do 20 m ,

i 4,000j
"' 1,OOO:

I ___ _--_-_.
0,536

14,000j

PSY
Dokončovací práce a obklady z kamene
Penetrace koruny zdi porosilem
Přesun kámen obklad objekt do 6m

m2

%

33,570:
30,000:

. . . . . . . . . . . . .
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