
EVROPSKÁUNIE MINISTERSTVO
* * Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
** * ** Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo k VZ Č. 1O-VZ-2018 MW I ~ee~ 1 ~9 1

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: .

MĚSTSKÝ ÚŘAD Poč. istĹ~:
JILEMNICE Poč. phloh;

Město Jilemnice
‚ ‘ ~. ‘ . . Došlo: 22 -08- 2019se sidlem Masarykovo namesti 82, 51401 Jilemnice

IČO: 002‘75808 Čj.: PDMUJI.,,1I.1~2I.2.~1 9:
DIČ: CZ00002‘75808 siLaLMUä_.____.~=~a.

zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem, starostou

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

ZEMPRA DC s. r. o.

se sídlem Václavské náměstí 819/43 ‚ 110 00 Praha 1

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Martin Černý, jednatel

dále Jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 smlouvu o dílo k VZ č. 1 0-VZ-201 8, vedenou
objednatelem pod č. 5MLD18000093, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést
stavební práce s názvem „Jilemnice „Hraběnka“ — rekonstrukce lesní cesty“ (dále jen
„smlouva“).

2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v
příloze tohoto dodatku.
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Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly
v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani zadavatel je nezavinil a ani je nemohl
předvídat, a mají vliv na cenu díla.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se
navyšuje o částku 22 700,00 Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 413 293,18 Kě

Cena víceprací bez DPH 22 700,00 Kč

Cena méněprací bez DPH 0,00 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze
435 993,18 Kč

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH

DPH 91 558,57 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a
527 551,75 Kč

odečtení ceny méněprací včetně DPH

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 413 293,18 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných
stavebních prací činí celkem 22 700,00 Kč bez DPH, tj. 5,49% původní hodnoty závazku a
tedy nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku.

5. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a
zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací,
sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

6. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky — změny jsou realizovány nadále pouze za
původním účelem díla daným Smlouvou

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Aktualizovaný
soupis prací, dodávek a služeb.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
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včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude
zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i
v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto
dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen
usnesením Rady města Jilemnice č. 103/19 ze dne 17.7.2019

Příloha č. 1 - Změnový list Č. 1
Příloha Č. 2 — Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb

V Jilemnici dne

Mgr. Vladimír Richter

starosta města Jilemnice

V Praze dne 22. 0B~ 2010

Martin Černý

zhotovitel
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ZMĚNOVÝ LIST
Název zakázky: Jilemnice „Hraběnka“ — rekonstrukce lesní cesty
Smlouva: Smlouva o dílo k VZ Č. 10-VZ-2018 Číslo ZL
Objednatel: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82,51401 Jilemnice, IČ: 00275808
Zhotovitel: ZEMPRA DC s. r. o., Václavské náměstí 819/43, 11000 Praha 1 1.
Název ZL: Změna technického provedení stavby:

Jilemnice „Hraběnka“ — rekonstrukce lesní cesty
Dle projektové dokumentace: „Jilemnice „Hraběnka“ rekonstrukce lesní cesty“ zpracovaná

Předmět změny:
Změna kanalizačního propustku

Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):
Akce je zařazena do dotačního řízení z PRV, operace 4,3.2 — Lesnická infrastruktura. Projektovou
dokumentaci bylo nutné dle pokynů poskytovatele dotace opravit tak, aby předmětný propustek splňoval
technické požadavky norem a právních předpisů, tj. příčný propustek byl z DN 300 MM upraven na DN 600
MM.

Celková změna na rozpočet projektu + 22700Kč bez DPH.

Vliv změn a termín dokončeni: NE

Vliv změn na celkovou cenu: ANO

Přílohy: Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb

Podpis zhotovitele: ~ ‘‘.~ Název zhotovitele: ZEMPRA DC s. r. 0.
‚„ UO. LuW Jméno/Funkce: Martin Černý

Datum
Vyjádření a podpis zástupce objednatele:

na straně objednatele
S obsahem změnového listu souhlasím.

22. 07. 2019
Datum‘



96 900,00

Firma ro

e~‘Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ____________________

Stavba: 885101 Jilemnice - “Hraběnka‘ - rekonstrukce lesní cesty 885/01 435 993,18
Ro‘nočet: 885101 Jilemnice - “Hraběnk‘i“ - rekonstrukce lesní cesty

O Vseobecne konstrukce a práce 105 500,00
11 029111 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI HM 5000 I 15 300.00 I 76 500.00

- zaměřeni skutečného provedenI stavby
- kompletnÍ provedení včetně všech souvisejících prací .

- 5HM
21 037201 POMOCPRACEZAJIŠTNEBOZRIZREGULACIAOCHRANUDOPRAVY KPL I 1,000 I 29000,00 I 29000,00

- provizorní dopravní značení
- označení a ohrazeni staveniště
- usměrnění provozu

I Zemni prace 73 921 18
31 1237321 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 2KM M3 I 137,800 I 255,00 I 35 139,00

- odkop po novou zemní pláň - dle tabulky kubatur
- výkop 137,8 m3 - z toho 44 m3 se použýe do násypu (vhodný materiál)
- zbytek - 93,8 rn3 na skládku investora do 2 km
(mÍsto upřesní investor ořed zaháienlm stavby)

41 129301 ČIŠTÉNI PRIKOPÚ OD NÁNOSU M3 I 54,400 I 45.50 I 2 475,20

- čiStěni přÍkopů poděl cesty - celkem 54,4 m3
dle tabulky kubatur
- a odvozem na skládku investora do 2 km

51 171101 ULOZENI SYPANINY DO NASYPÚ SE ZHUTNENIM M3 I 44,000 I 35.90 I I 579,60

- vhodný materiál z výkopu se použije do násypů -44 m3
61 181101 ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNÉNIM V HORNINÉ TR. I M2 I I 294,000 I 22,50 I 29115,00

- hutněni zemni pláně
- 228 x 5,5 (prěmérná Sitka pláně) 1254 m2
+ 40 (napoieni viezdu) = 1294 m2

71 182101 ÚPRAVA POVRCHO SROVNÁNIM ÚZEMÍ M3 I 148.200 I 15,90 I 2 356,38

- úprava terénu na skládce investora
93,8 m3 + 54,4 m3 148.2 m3

81 18241‘ ZALOŽENÉ TRAVNIKU RUČNIM VÝSEVEM M2 I 220,000 I 14,80 I 3 256,00

- osetí povrchu skládky - 220 m2
2 Zaklady

91 289971 IOPLÁŠTENI (ZPEVNÉNI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIŽOVIN I M2 I I 140,000 I 85.00 I 95 900,00



‚.‚

5 Komunikace 79 872.00
lol 553201 VOZOVKOVE VRSTVY Z VIBROVANEHO ŠTERKU M3 I 137,000 I 195,00 I 26 715,00

- krytová vrstva z hrubého drceného kameniva HDK 32/63 v tL 150mm
se zavibrovaným přírodním výplňovým kamenivem (např. lomová výsyvka)
v množství 20 —35 kg/m2
- 3,8x 0,15x 228,7 = 131 m3x 1,05 = 137m3
- kompletnl provedení

11! 563301 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKOORTI MS I 282,000 I 188,50 I 53 157,00

- podkladní vrstva SDA 0/63 v tI. 250mm
-materiálz nákupu
- 4,7x 0,25x 228,7 269 m3x 1.05 = 282m3
- kompletní Orovedeni

9 Ostatní konstrukce a práce ‚ 79 800.00
121 9183581 PROPUSTY Z TRUB ON 600MM M I 6,000 I 3 700,00 I 22 200,00

- trubní propustek - kana lízačni potrubí PP - korugované - SN 16 Ge v konstrukci cesty)
- vtok i výtok šikmo zaříznout 1:2
- vČetné zemních prací, podsypu a obsypu piskem třídéným
- kompletni provedení

131 9185581 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO 600MM KUS I 2,000 I 20 400.00 I 40 800,00

- zřízeni obou čel propustku
- materiál z nákupu - lomový kámen do betonu 016/20 (I čelo cca 2 m2)
- včetně zřízení základu pod čelem
- kompletní provedení včetné všech souviseilclch prací

141 938111 OČIŠTEN1 ASFALTOV‘YCH VOZOVEK UMYTIM VODOU M2 I 1 400,000 I 12,00 I 16 800,00

- geotextilie tkaná z polypropylenu s funkci výztužnou, separačhí a filtrační
- plošná hmotnost 280 g/m2
-pevnost podélná ipříčná 50 kN/m
- pruh š. Sm po celé délce pláně
5x 228m = 1140m2

- očištěni navazující asfaltové cesty v průběhu stavby - 2x
-3.5 X 200 X 2 = 1400 m2


