
DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0292/2019/IO

S/0292/2019/10/1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
osoba oprávněna jednat:
IČO: 00296643
bankovní spojení/číslo účtu:
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 -  ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

tel: / email:

tel: lemail:

tel: lemail:

- dále jen objednatel č. 1

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 
zastoupena:
osoba oprávněna k podpisu smlouvy:
adresa sídla správy a doručování: Mojmírovců 5/597, 70900 Ostrava 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
bankovní spojen í/číslo účtu:
ID datové schránky: 
tel.
kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen objednatel č. 2

- objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označováni jako objednatel, pokud 
z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 
nebo č. 2
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a

IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 
zastoupena

IC:
DIČ:

25869523
CZ25869523

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KOS Ostrava pod sp. Zn. Oddíl B 
vložka 2419

- dále jen zhotovitel

- objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označováni jako objednatel, pokud 
z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 
nebo č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy
o dílo ze dne 15.04.2019 na stavební práce pod názvem „Oprava mostu M-7, tř. T. G.
Masaryka -  nadjezd ul. Hlavní".

1.1. Původní článek 2. P ředm ět sm louvy  se upravuje a doplňuje o následující 
ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce:

Dodatečnými stavebními pracemi jsou:

- Během bouracích a výkopových prací za rubem opěry 1 (od mostu směrem do centra 
Frýdku-Místku) bylo zjištěno, že v úrovni základové spáry opěry se objevuje poměrně 
velké množství vody. Úroveň zastižené vody byla ve větší hloubce, než byl původní 
předpoklad. Pro odvedení této vody z oblasti za rubem opěry bylo navrženo zvětšení 
průměru z původně navržené drenáže DN150 na DN250. V rámci souvisejících stavebních 
prací "části II - 1/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24" bylo zdokumentováno, že 
hloubka kanalizačních přípojek ze stávajících uličních vpustí na rampách je pro zaústění 
drenáže z rubu mostu nedostatečná. Tato skutečnost vedla k navržení nové uliční vpusti v 
začátku nájezdu na rampu R l, do které bude nově navržená drenáž zaústěna. Drenážní 
potrubí bude tedy vedeno za rubem opěry 1 v hloubce cca 3,30m a dále bude pokračovat 
za rubem opěrné zdi nájezdové rampy R l do nové uliční vpusti. Dodatečné práce se 
týkají části I a části II a jsou zaznamenány v změnových liset č. 1.1 a č. II. 1

- Objednatel č. 1 vznesl dodatečný požadavek spočívající v doplnění světelného 
signalizačního zařízení (SSZ) o detekční systém na rampách silnice 1/48 a signalizace dvou 
přechodů na těchto rampách. Důvodem je zvýšení bezpečnosti chodců při přechodu přes 
místní komunkaci. Dodatečné práce se týkají části I a jsou zaznamenány ve 
změnovém listu č. 1.2

ID datové schránky: wvcehjc 
Kontaktní osoba ve věcech těch ni

tel J

1. Předmět dodatku
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- Po otryskání líce opery č. 1 mostu M-7 v rámci její sanace byly obnaženy trhliny na 
povrchu betonu, které bylo nutno zainjektovat. Dodatečné práce se týkají části I a 
jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 1.4.

- V rámci bouracích prací stávajících říms a koncových náběhů ramp R1 a R2 bylo nutné 
vybourat vetší množství oproti předpokladu z projektové dokumentace. Dodatečné 
práce se týkají části II a jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.2.

Neprováděnými stavebními pracemi jsou:

- K méněpracím došlo na základě upřesnění skutečného množství výztuže spřažené desky, 
příčníků a závěrných zídek mostu M-7. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, 
které byly účtovány dle skutečnosti -  zjištěného množství. Neprováděné práce se 
týkají části I a jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 1.3.

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. 1.1 až 1.4 (část I) a č. II. 1 a II.2
(část II), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění, odstavec 1. se doplňuje o následující 
ujednání:

Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu dodatečných prací o 50 dnů.

1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Část I - Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 32 780 701,27 Kč

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1 2 230 113,62 Kč

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1 - 604 910,00 Kč

CELKO VÁ CENA D LE  DO DATKU Č. 1 B EZ  D PH 3 4  4 0 5 9 0 4 ,8 9  K č

Část II -1/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24

PŮVODNÍ CENA DÍU\ BEZ DPH 49 667 869,98 Kč

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1 1 306 318,24 Kč

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1 -319 254,00 Kč

CELKO VÁ CENA D LE  DODATKU Č. 1 BEZ  D PH 5 0  654 934 ,22  K č

Část I + část II

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 82 448 571,25 Kč

CELKO VÁ CENA D LE  DODATKU Č. 1 BEZ  D PH 8 5  060  839,11 K č

1.4. Přípustnost změn

Části
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č. 1 naplňují podmínky 
ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a 
to:
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a) dodatečné práce dle změnovém listu č. 1.1 a 1.3 naplňují přípustnou změnu ve smyslu 
ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací 
představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 3,96 %, tedy je 
v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po 
odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 
3,85 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla,

b) dodatečné práce dle změnovém listu č. 1.2 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 
222 odst. 4 ZZVZ, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací prací 
činí 2,90 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně 
díla,

c) neprováděné práce dle změnového listu č. 1.4. nepředstavují podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé 
na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu 
prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o 
měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti -  zjištěného množství, a to 
v souladu se zněním smlouvy o dílo.

Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně v SoD činí 4,96 %.

Část II

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č. 1 naplňují podmínky 
ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a 
to:

a) dodatečné práce dle změnovém listu č. II. 1 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. 
§ 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje 
nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 2,34 %, tedy je v zákonném přípustném 
limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací 
dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 1,05 %, tedy je v zákonném 
přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla,

b) dodatečné stavební práce dle změnového listu č. II.2. nepředstavují podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § dle ust. § 222 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které 
byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými 
cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, 
tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti -  zjištěného 
množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.

Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně v SoD činí 1,99 %.

Součet veškerých dodatečných prací (část I a část II) činí 4,29% původní ceny díla. 
Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD 3,17%.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny 
v celém svém rozsahu.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel č. 1 a č. 2 po dvou vyhotoveních.
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3. Tento dodatek je uzavřen ze strany objednatele č. 1 na základě rozhotnutí 28. schůze Rady 
města Frýdku-Místku, konané dne 08.10.2019.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 
smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. 
Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 
podle tohoto ujednání.

- Příloha č. 1 -  Rekapitulace dosud provedených změn (část I a část II)
- Příloha č. 2 -  Rekapitulace dosud provedených změn -  část I
- Příloha č. 3 -  Rekapitulace dosud provedených změn -  část II
- Příloha č. 4 -  Soupis změnových listů č. 1.1 až 1.4, č. II. 1 a 11.2
- Příloha č. 5 -  Změnové listy č. 1.1 až 1.4 (část I)
- Příloha č. 6 -  Změnové listy č. II. 1 a 11.2 (část II)

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku \ 8 -jfl- 2019 V Olomouci

Přílohy:

i

Za objednatele č. 2
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