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DODATEK č. 1 „

ke smlouvě o dílo ev. číslo 00152/2020/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zaStouPen: prof. lm; info \'oridríke'n Q“" ioo'me'W“ ""*““

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.
se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec
zastoupena:
„

ICQ: 28618891
DIC: C228618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B4287

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo, ev. č. 00152/2020/IM (dále jen
„smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické
vyučování, SOS Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi“ (dále jen „stavba“ či
„dílo“).

2. Zdůvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou
obsaženy vpůvodní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno vdobě
zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále
jen „vícepráce“):

3.1 Přeložka studené pitné vody (Změna č. 1)

Při provádění základových pilot byla zjištěna kolize těchto konstrukci se stávajícím
vedením studené pitné vody. Vzhledem knutnosti dodržet rozteče pilot pro založení
stavby musí být vedení studené vody v tomto prostoru přeloženo.

Vícepráce:
. provedení přeložky vedení studené pitné vody
Hodnota víceprací činí 97 640,88 Kč bez DPH, tj. 118 145,46 Kč vč. DPH
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3.2 Přeložka splaškové kanalizace (Změna č. 2)

Při provádění základových pilot byla zjištěna kolize těchto konstrukcí se stávajícím
vedením splaškové kanalizace. Vzhledem k nutnosti dodržet rozteče pilot pro založení
stavby musí být vedení splaškové kanalizace v tomto prostoru přeloženo.

Vícepráce:
. provedení přeložky vedení splaškové kanalizace
Hodnota víceprací činí 324 020,90 Kč bez DPH, tj. 392 065,29 Kč vč. DPH

4. Bližší speciňkace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací pro jednotlivé vícepráce,
které jsou obsaženy v příloze č. 1tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
kjejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.

2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.

3. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu víceprací, která
celkem činí 421 661,78 Kč bez DPH, tj. 510 210,75 Kč vč. DPH. Sohledem na to se
čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo
(v Kč)

Základ daně
DPH základní
sazba 21 %

Celkem včetně
DPH

Cena dle
smlouvy o dílo

69 538 605,36 Kč 14 603 107,13 Kč 84 141 712,49 Kč

Dodatek č. 1 421 661,78 Kč 88 548,97 Kč 510 210,75 Kč
(vícepráce)

Cena celkem 69 960 267,14 Kč 14 691 656,10 Kč 84 651 923,24 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1této smlouvy.“

Příloha č. 1 smlouvy — Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které
je přílohou č. 2tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv 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 (dále jen „zákon o registru smluv“).
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelné a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

6. Osobní údaje obsažené vtomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace oochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.mska.

7. Doložka platnosti právního jednáni dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeno, ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 82/7373
ze dne 2. 3. 2020.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 —Soupisy stavebních prací pro vícepráce

Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet stavby

25 .03, .
V Ostravě dne .................. 2023

za objednatele
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Příloha č. 1

Položkoijl rozpočet stavby

Stavba: 13—53519 Dílny soš FM na Hrázi

Dtýajratal: Moravskoslezský kraj IČO: 70390592

23, “rijna 27711117 UK:; CZ70890692
70200 Ostrava Moravská Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavebni. a.s. IČO: 25613351

Frýdecká 225 ch; czzsmsasi '
73951 'f'rinec

Vypracoval

Rozpis Dany Celk-2m

HEV 421 561 „78

PSV 0,00

MON 0.00

Vedlajš náklajy o.on

Catatr' náklady 0.00

Celkem 421 551,73

';:n'rtulace dar'

Zákla. pro srfžanou DPH 15 %": 0,00 CZK

Srížená DPH 15 ří: 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 *i': 421 661,76 CZK

Záklaár' DPH 21 že se 545,91 CZK

Zaakrouhlar' 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 510 210.75 CZK

(Ms

;

. 1ke smlouvě 6de 53 stávbů „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek,
organizace“, část Na Hrázi



Re kapitulace dílčích částí

515.3 “Já.-av Tuff Šír! 3-74 ::.—“m Canadian %

ZL Změnové listy 0,00 421 661,78 38 548,97 510 210.75 100

O! *.'; přeměna voze—vodí. 9.93 97 64038 2-3 534,55 1'8 145.46 23

02 VF - přalažka kanalizace 0,03 324 020,93 68 044.33 3—32 CČS-„23 77

Celkem za stavbu 0,00 421 &%.78 85 548,9? 510 2035- to:)

Rekapitulace dílů

člun ram Typ mu cm %

1 meí mm nav 243 590.47 se

“3 Eňlzléa karierní madeo: :IS'V 2138.16 ]

: hladam-ne: hummou nav 5638.92 1

& vnímám; nav mene? a:

937 sem-. ::.č „sv 13:16: a

935 seem ?rum na; eazan: 2

na u1 Pumnvl: gmdmcm! :: mawa ll.—ba na; 12 239,56 3

San mm 421 551.78 100;
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Příloha Č. 2

REKAPIT ULACE STAVBY
. FM01

Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučováni_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulica Na hrázi , 25 07 19

' » Frýdek-Mlslek 27 022020

Moravskoslezský kraLZBvřůna 117,702 15 Osuava

"n, „_ '2561889
Beskydská stavební a s. 0225618891

Mátl aKyšák sro.

Cena bez DPH

om
om
ow
moc

59 950 257,14

\; m—
%5m „smc

n00
o co
o 00
0 na

ÍCena : DPH v CZK 84 651 923,24;,

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE omen-ů STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Ft'Úi

stuha: vynucoval onen pro pumou vyučován tmm odborná čtou meumtexpaym Nl mm . 25 o? 19

= (17 m2 1ě135c=1i

KDE Pod:

Náklady : rozpočtů 69 960 267.14 84 651 923.23
7
cm se 01 »PŘELOŽKY mžzmmskvcn sm 2gaz 53.7.01 : sza mara

51 Hanku sax-nove „mu.-oe
52 Honzu osuovo musime ; za:
5: „mm mm pm vom se nm:
5-1 Přelom *;va m 05.: co

(a maz - osma“ mama—33,51
:“ 0.1.1 -Ammo- 511le ŘEŠENÍ 33 332 738 02

52 0.12 . iTAVEBNE KONQTRUKW Retail 10 st.- 5:3:

I'
v; o u \'ECHHM PRO I'I'REDI mvaa 1: 575 xf. 47

501 D.1A.1 —mmsTEGBMCPG IN [TALACE 3 110 242 2:

5:42 04 u _vaEul : ws 9:4 až.

7201 0.113- SWMÉLEKWYEWMA -' 5601343 EUBBDYEĚĚ'

204 0.1 4.4 - OMA&EKTWEWHTA 136112 2-' 2112 733 51

505 Qui-mmm ez zemu vas/..a a:
305 0.1.46—MAROSJBUUWYCHDXLE 34542232 41317125

Šor o.1.n-nmzmvmmmomam na: asie—o 71 se::lzz

ze! D.1.£$-UP£.AVAUT amvum mm wi : Lu 750 42

V
0:15 wo: -KRYTE nA NÍOSDBNICH vonna. x195 mm mas 3m .a?
V
004 sou -KOMUN'IKACEAZPEVNĚNEPLDCHV na; 331,01 215599152
V
005 5005 »ZRUŠEm návmzpívnžui PLOCHY 524223403 ?!ňóSLS—t

Go; 011 -DEŠÝWÁ KANAUZACS 507 165,03 mmm
Gar PŘJPDJKA NNNČETNĚ TRAFosmmce 1ma mm ' 1:1 mu aa
Gm VEDLEJŠÍ ROZPOČTM NÁKLADY aaa saam sm mm

ZL \ Přamžnvmvmu 97361356 11814556
: mmm unum 32: 020 90 392 055 2;

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dno na stavbu „Vybudování dnen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek,
příspěvková organizace“, cast Na Hrázi 7


