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íslo SOD objednatele: 2019/001508/INV/DS/Maz - DODATEK č. 1 Číslo SOD zhotovitele: 13/2019

s S

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek")
uzavřený 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

ano
Komerční banka, a.s., p o, č.ú
Leona Mazourková, tel.: e-mail:

(dále jen „objednatel" nebo „stavebník")

a

I K M s.r.o.

Brněnská 74/11,678 01 Blansko
Davidem Holešinským a Emilem Antonovem
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14271
60696656
CZ60696656

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IC
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

ano
MONETA Money Bank a.s, pobočka Blansko, č. ú.

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2019/001508/INV/DS/MAZ ze
dne 04.11.2019 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je
zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky
náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s
názvem:

ZŠ Salmova - oprava střechy III. etapa

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní
strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých méněprací a víceprací, jak je uvedeno
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
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Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení méněprací:

-110.114,30 KčCena bez DPH:

Vyčíslení víceprací:

+ 90.466,42 KčCena bez DPH:

Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením méněprací a víceprací:

952.062,09 KčCena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

slovy

199.933,04 Kč

1.151.995,13 Kč

jedenmilionstopadesátjedentisícdevětsetdevadesátpět korun českých a

třináct haléřů

\
\

III. Závěrečná ustanovení

1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní
ustanovení smlouvy číslo 2019/001508/1NV/DS/MAZ ze dne 04.11.2019 tímto dodatkem
nedotčené, zůstávají nezměněny.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. 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.

4. 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

5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě, rozhodnutí starosty města Blansko ve
věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením zM. z 30. schůze Rady města Blansko

konané dne 10.03.2020.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

//M, ploV Blansku dne

Za zhotovitele:Za

Emil Antonov
jednatel

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Strana 2 (celkem 2)



Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Vícepráce
Zateplení systém weber zakončený stěrkou(okna)
Apu lišta + dodávka (okna)
Osazení rohovníku + dodávka (okna)
Vyrovnání podkladu polystyrenem a vypěnění
Rohová lišta plech
OSB deska
Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové
krytině, střecha zateplená, 80 mm, včetně dodávky

deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; m2
povrch hladký; polodrážka; tl.50mm; součinitel
tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,286 m2K/W;

28376423.AR obj. hmotnost 30,00 kg/m3
deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; m2
povrch hladký; polodrážka; tl. 30mm součinitel
tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,286 m2K/W;

28376421.AR obj. hmotnost 30,00 kg/m3

MJ Množství Cena/MJ Celkem

7 850M2 5950
BM 14 3500250
BM 16,8 200 3360
M2 215,38 300 64614
BM 8,5 250 2125
M2 13,41 300 4023

4650Ks 2 2325

4,56960 261 1192,6656

6,74200 156 1051,752

90 466,42Celkem

ČP Méněpráce
1 Podhled SDK
2 Příplatek k SDK
7 Profil ukončovací
5 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí BM

pásky,
8 Páska
9 Vyrovnávací potěr

25 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty
Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií
stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného
plechu s povrchovou úpravou PVC

26 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty
Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií
rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného
plechu s povrchovou úpravou PVC

28 Komínky
37 Montáž tepel.izolace
39 deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren;

povrch hladký; polodrážka; tl. 80mm součinitel
tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,286 m2K/W;
obj. hmotnost 30,00 kg/m3

48 Překliška
43 Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové

krytině, střecha zateplená, D 160 mm, včetně
dodávky materiálu

50 Demontáž lemování zdí_x000D_
na plochých střechách s krycím plechem

nadezdívky, rš 500 mm,

1 814,40
749,25

6 124,13

M2 2,70 672,00
277,50
250,00

24,80

M2 2,70
BM 24,4965

23,3300
578,58
979,86

64 614,00
BM 24,4965

215,38
40,00

300,00M2
BM

150,00 5 460,0036,40
m

1 680,00
630,00

1 490,52

11,20 150,00
210,00
120,00

KS 3,00
M2 12,42

300,00
898,00

7 119,78
12 046,38

M2 23,73
13,41M2

ks

5 460,002,00 2 730,00
BM

1 367,4045,58 30,00

110 114,30Celkem

Celkem vícepráce a méněpráce
-19 647,88


