
Číslo SOD objednatele: 2019/001520/1NV/DS - DODATEK 1

S009P00S8S1H
Číslo SOD zhotovitele: 119032

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
jř

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

: město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

ano
Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú.

Ing. Petr Mráček, Ph.D., tel.:

a

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IČO

: UCHYTIL s.r.o.

: K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
: Josefem Uchytilem - jednatelem společnosti
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17690
:60734078
: CZ60734078DIČ

Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel" či „dodavatel")

ano
Komerční banka a.s., pobočka Brno, č.ú.

Ing. Radek Tkáč, tel.:

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001520/INV/DS ze dne
11.10.2019, jejímž předmětem je zajištění a provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení
souvisejících prací, dodávek a činností na dílo s názvem:

„Splašková kanalizační přípojka pro objekty podzámčí"

spočívající v provedení přípojky splaškové kanalizace pro objekty podzámčí v ul. Dolní Palava, Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVII. odst. 17.6
Smlouvy o dílo. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je
uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

t
D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými
skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno
v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se nemění (vícepráce ve výši
43.435,21 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 43.435,21 Kč bez DPH).

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem
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dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění dle 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.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných
údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. PP.. přijatém na
Blansko konané dne ,‘íf

s

f.^: schůzi Rady města

Příloha

Položkový rozpočet

dneV Blansku,

Za obje Za zhotovitele

Město Blansko

Ing. Jiří Crha
starosta města

Josef Uchytil
jednatel společnosti UCHYTIL s.r.o.

*
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CELEK

Soupis méněprací - Kanalizace splašková MNP 20.11.2019

Stavba: * Splašková kanalizační přípojka pro objekty podzámčí * s

Rozpočtové náklady

Základ pro sníženou DPH 15 % Kč

Snížená DPH 15 % Kč

Základ pro základní DPH -43 435,21 Kč21 %

Základní DPH 21 % -9 121,39 Kč

Zaokrouhlení Kč

-52 556,61 czkCelková cena celkem s DPH

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo Název cena bez DPH 21% DPH cena s DPH

Splašková kanalizační přípojka pro objekty podzámčí01 -43 435,21 -9 121,39 -52 556,61

CELKEM -43 435,21 -9 121,39 -52 556,61

- veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.

- veškeré položky vždy zahrnují dodávku i montáž.

- veškeré požadavky na prováděné práce a činnosti, z nichž vycházejí položky rozpočtu jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci (popis
prací, obchodní podmínky, projektová dokumentace a ostatní).

-je-li relevantní (dle charakteru realizovaných prací a činností) jsou součástí prací veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení
zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje
bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

- součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. realizační dokumentace, dílenská dokumentace) a
dokumentace skutečného provedení.

- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které
jsou ale nezbytně nutné k dodáni, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů a případné demontáže a zpětné
montáže (osazení) prvků.

- součástí dodávky (dle charakteru realizovaných prací a činností) jsou veškerá měření jako např. kontrolní měřeni, zaměření a oměření
skutečného stavu před realizací, vytýčení konstrukcí a geodetická měření, zaměření skutečného zrealizovaného stavby apod.

- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.

- součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimat, období a náklady na prořez, průběžný úklid
staveniště a přilehlých komunikaci, finální čistý úklid, obnovu poškozené zeleně, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atp.

- pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezeni minimálních požadovaných standardů výrobku,
technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.

- případné kácení stromů a likvidaci keřů je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací oznámit na odbor
komunální údržby MěÚ Blansko, Ing. Vítek. Zhotovitel v oznámení uvede termín kácení stromů a keřů, jakož i odvoz kmenů pokácených
stromů. Stavební práce musí být realizovány tak, aby byly stávající stromy v maximální možné míře zachovány (priorita zachování zelené).
Na náklady zhotovitele bude dřevní hmota z kácení zhotovitelem odvezena na skladiště na Sportovním ostrově v Blansku na adrese
Mlýnská 20, 678 01 Blansko. Větve, keře a ostatní organická rostlinná hmota bude odvezena na kompostárnu se sídlem Blansko, č. p.
2483, 678 01 Blansko. Kácení bude prováděno pouze v nevyhnutelných případechl

f
Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace a ostatní části zadávací dokumentace, které jednotlivé položky dále popisují a
specifikují!

Zpracovatel nabídkového rozpočtu zakázky prověřil specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr a případné nejasnosti si vyřešil před
podáním nabídky.

Za zhotovitele: Za objednatele
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Splašková kanalizace

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

* Splašková kanalizační přípojka pro objekty podzámčí * v01

::P-Ssg? ^£islb:pplpžky li M :M MJ: | množstvi^^aw^čďkéřnlkč^
Zemni práceDíl: 1

6 10364200 Omice pro pozemkové úpravy vč dopravy I ~m3
4,5*3,5*0,3 4,73

MM. Celkem za.. ..
Sadové úpravy -úprava terenu
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm pouze v
nezbytném rozsahu

Díl: 181
13 181 pol.2

kus

Cělkemž 181 Sadové úpraty -úprava terenu ' - , ;V . a

Díl: 96 Bourání konstrukcí
17 962O42323R00 Bourání stěn z betonu prostého

Celkem za. 9fi Bouráníkonsfiukci-1" . ' - _ * »
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot
30 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km -11,60t
31 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -92,87
32 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -11,60
33 979082121R00 Příplatek k vnitrost, dopravě suti za dalších 5 m -11,60t
34 979086112RD0 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -11,60
35 979999999ROO Poplatek za skladku 10 % příměsí -11,60tsm[Celkem za i D96msúnysútí á vybouraných hmot ’ - C :j £

ICelkem -43 435,21

JV‘*

*
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-097 Blansko

s
Objekt: 01 Objekt

Rozpočet: 3 Soupis víceprací - Kanalizace splašková MNP 20.11.2019

Objednatel: město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČO: 279943

DIČ: CZ00279943

Zhotovitel: Uchytil s.r.o.

K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 60734078

DIČ. CZ60734078

Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV

PSV

MON
0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
43 435,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 43 435,21 CZK

Základní DPH 21 % 52 556,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 52 556,60 czk

v dne
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Položkový rozpočet

BlanskoS: 2019-097

O: Objekt01

R: Splašková kanalizace - Vícepráce3

P.čjčíslo položky Název položky MJ Množství . Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

132201201RTI Hlouben/ rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m31 m3 16,00000
2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - zpětný dosyp

hutněno po 30 cm
m3 8,50000

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m3 1511Q1101R00 m2 27,00000
4 151101111R00 Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 27,00000

Díl: 181 Sadové úpravy -úprava terenu
61181301105R00 (Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 j m2 I 72,25000
7|183403153ROO [Obdělání půdy hrabáním, v rovině [ m2 I 72,25000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
9]999281111R0Q [Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m j t 0,41338 j

Díl: 720a Venkovní kanalizace
101564251117ROO [Lože ze štěrkopísku se zhutněním min 45 MPa
jjEdef2/Edef1 = max 2,5

m3 | 1,440001
I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
11j310238411R00 jZazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC | m3 | 0,06750[

Díl: 720a Venkovní kanalizace
12[564802220R00 [Obsyp potrubí štěrkopískem se zhutněním I m3 6,06000!
13(720 pol.2 (Potrubí z tr plastových kanalizačních vč osazení,

(odboček,propojení atp, D+M KG DN 200 SN 8
I m 16,000001

Díl: 8 Trubní vedení
14 877353123R0O Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 200 kus 15,00000

15 28651667.AR ] Koleno kanalizační KGB 200 PVC kus 14,00000
í Víčko PVC KG DN 300
I

16 8-002 ks 1,00000
17 8-001 Přechod PVC x litina DN 200 ks j 1,00000

Díl: 720a Venkovní kanalizace
18(998721201 R00 (Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m ■ % i 296,295001

[

Celkem 43 435,21

/

i
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