
Agendové číslo: 87/08/2019/Ku/l výtisk Č. 2
Evidenční číslo: d201900856

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. d201900699 ze dne 25. 9. 2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: UDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

a

SILNICE GROUP a.s.
sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1
adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1
lČ: 62242105
DIČ: CZ62242105
zastupuje:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2019 smlouvu o dílo Č. d201900699 (dále jen „Smlouva“),
jejímž předmětem byla rekonstrukce ulice Tomáše ze štítného v úseku Mostecká — Přemyslova,
Chomutov, k.ú. Chomutov I.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec
předmětu díla (dále jen vícepráce). Jedná se o částečnou sanaci zvodnělých míst pod úrovní
pláně. V souvislosti s těmito vícepracemi se mění též cena díla.

3. výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu Č. 1 ze dne 4.11. 2019,
který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet
Dl.

II. Změna díla
1. Dílo definované v Čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce

dle Změnového listu č. lze dne 4.11.2019, který je přílohou Č. 1 tohoto dodatku.

2. v či. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnovým listem č. 1 ze dne 4.11.2019, který je přílohou Č. 2 této Smlouvy
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3. V či. II. odst. 2, písm. b) srn ouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet Dl, který je součástí Změnového listu č. I ze dne 4.11. 2019
tvořící přílohu Č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 - Změnový list č.1 ze dne 4.11.2019, který je přílohou č. 1
tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet Dl.

Ill. Změna ceny díla

1. Čl. Ill. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
1. Cena díla byla určeno dohodou smluvních stran a činí:

5272 063,33 Kč
21%

1 107133,30 Kč
6379 196,63 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č.1 ze dne 4.11.2019, jehož
součástí je zároveň změnový položkový rozpočet Dl.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-liv rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných
dodatků v registru smluv zřízeném zák. Č. 340/2015 Sb.

4. Q uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 1071/19
ze dne 25.11.2019.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními
důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

13. 12. 2019
V Chomutově dne V Chomutově dne 0.5.12. 2019
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za zhotovitele
SILNICE GROUP a.s.

cena bez DPH:
sazba DPH:
DPH:
cena s DPH:



Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. ike Smlouvě o dílo č. d201900699 ze dne 25.92019

Změnový list Č. 1 ze dne 4.11. 2019

Název stavby: Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného
v úseku Mostecká — Přemyslova, Chomutov,
k.ú. Chomutov I

číslo smluvního vztahu: d201900699
Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení objednate e o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve
smyslu Čl. IX. Změna závazku, bod S smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho

smluvní cenu dokončení dila

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

nové konstrukční vrst y od úrovně zhutněné a únosné pláně.

Nové řešení:

- zjištěn lokální výsky zvodnělých míst pod předepsanou úrovní pláně (niveleta terénu
pro nové konstrukční vrstvy). Sanace aktivní zóny a to lokálním odtěžením na úroveň
— 0,45 m pod úroveň předepsané pláně.

Zdůvodněni změny:

- zajištění předepsané únosnosti zemní pláně

Realizaci změny není dotčena kvalita dia ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí

z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke zrněné zpracoval

Vliv změny na smluvní cenu

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončeni díla:

5

ano

983 451,05 Kč

395 745,57,00 Kč

6 379 196,63 Kč

Oprávněný zástupce zhotovitele: —
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Vyčíslení variace -sanace na základě geotechnického doporučeni (plošné sanace - levý pruh a lokální sanace)

327 062,46

1 r.1 ——
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Celic.“,:

Výměra

Kód Nizew Me/dl. ELI. 0db“ J.‘ Odbyt Popis

122302202 ODKOP. A PIIOKOP. PRO SILNICE DO 1000m3 HEIR. IV. 199,500 m3 129,90 25915,05 SANACE PL Č. 1,2,3,4,$,6,IOkáInI

122302209 PŘÍPL K ODKOP. PRO SILNICE HOR. IV: ZA LEPIVOST 99,750 m3 22.40 2 234,41) SANACE PL Č. 1,2,3,4,S,6.IokálnT

162701105 V000R. PAEIAŠTĚNÍ OO bOOm HOR. I-IV. 199,500 m3 254,50 50172.1$ SANACE Pt. Č. 1,2,3,4,S,6,Iokálsil

162101109 PŘÍPL. K V000R. PŘEMÍSTENÍ HOR: l-IV. ZKD bOOM PŘES 10000‘.‘ 997,700 nil 10,80 10) ‚5,16 SANACE Pt. Č. 2,2.3,4,S,6,IOlcMni

171201211 POPLATEK ZA ULOŽENÍ OOPAOUISKLÁDKOVNÉ) 399,000 ( 076.10 30 363% SANACE Pt. Č. 2,2,3,4,5,6,loIcdIni. 71199,5m3399,Ot

564851111 POOKtAO zc So ‚t 150MM 1 330.000 m2 117,30 156009,00 SANACE Pt. Č. 1,2,3,4.S,6,IOkáIní. II. O,lSm ro‘počel, 2. O,lSm sanace—665 m2x2—1330 m2

693110103 GEOTEXTIUE TKANÁ SEPARAČNÍ 060g/mZ 665.000 m2 44.82! 29 805.30 SANACE Pt Č. 123,4,S.6.loJcSInÍ

45797111.1 ZŘÍZENI VRS“VY Z GEOTEXTIIJE Soc 3M 665,000 m2 031,861 21 136,90 SANACE Pt Č. 1,2,3.4,5,6,IokóIni

1330 m2

199,5 m3

Zpracoval:


