
S009P00U5U18
Číslo SOD objednatele: 2020/001716/1NV/DS/SVO - DODATEK 2 Číslo SOD zhotovitele: 2020

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená 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. Jiří Crha - starosta města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943
:
:

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, tel.:

Ing. Jiří Svoboda, tel.:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

: Markus - provádění staveb s.r.o.

: Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko
: Petr Markus - jednatel
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51927
: 27684911
: CZ27684911
:
:

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IČ
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Markus,

(dále jen „zhotovitel").

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001716/INV/DS/SVO ze dne
10. 06. 2020 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 03. 09. 2020 na stavební práce s názvem:

"Těchov - chodník a veřejné osvětlení".
Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst.
18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu
okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou
smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto
dodatku.

2.1. S ohledem na výskyt nutných víceprací, spojených s úpravami stávajících sjezdů a uložení
drenáže do nižší hloubky, se smluvní strany dohodly na následujícím:

a) na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činila 1.234.259,85 Kč
bez DPH. Zjištěné nezbytné vícepráce činí 76.423,00 Kč bez DPH. Dochází k nárůstu ceny
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1o 76.423,00 Kč bez DPH. Nová sjednaná cena díla tak činí 1.310.682,85 Kč bez DPH, tj. 1.585.926,25
Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2020/001716/INV/DS/SVO, ve znění dodatku
č. 1, se nemění.

jř

b) vzhledem k nutnosti řešení stavebních změn stávajících sjezdů protínající předmětnou stavbu
chodníku se smluvní strany dohodly, že zhotovitel dodá objednateli účinný kolaudační souhlas
na předmětnou stavbu nejpozději dne 13. 10. 2020. Předání účinného kolaudačního souhlasu je tak
vyjmuto z termínu stanoveného pro dokončení stavebního díla (stavebních prací).

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2020/001716/INV/DS/SVO, ve znění dodatku
č. 1, se nemění.

V případě nedodržení výše uvedených termínů ze strany zhotovitele, budou objednatelem požadovány
sankce v souladu se smlouvou o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden3.2.
zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem
dodatku č. 2 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2020/001716/INV/DS/SVO ze dne 10. 06. 2020, ve znění dodatku
č. 1 ze dne 03. 09. 2020, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti.
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván
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) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů
po uzavření tohoto dodatku č. 2.

3.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č.2.^ přijatém na 44.
schůzi Rady města Blansko dne 22. 09. 2020

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- příloha č. 1 - změnový list č. 2.

dneV Blansku

Za objednatele

V Blansku dne

Za zhotovitele

Mark r.o.
Petr Markus
jednate[

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města
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r Položkový rozpočet stavby

Stavba : 020250 Chodník pod školkou, II. etapa, k.ú. Těchov

Datum: 8.9.2020

IČO : 00279943
DIČ : CZ00279943

Objednatel: Město Blansko
nám. Svobody 32/3

67824 Blansko

IČO : 27684911
DIČ : CZ27684911

Zhotovitel: Markus-prováděnl staveb s.r.o.
Poříčí 2425/15

67801 Blansko

ozpočtové nákladyI*
15 %

15 %

Základ pro DPH

DPH
Základ pro DPH 21 %

21 %DPH

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru

03 Změna č.2

Celkem za stavbu

Za objednatele
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Položkový rozpočet
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

03 Změna č.2
001 Vjezd kč.p.152

P.č. Číslo položky Název položky

. 1 Zemní práce
1 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm

v překládaném vjezdu:2,6*2,5

0

1 Zemní práce
. 12 Odkopávky a prokopávky _

122202201R002 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do

3,5*2,5*0,25

0
3 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 při

2,1875*0,3

0

_______________ Odkopávky a prokopávky________
, 16 Přemístění výkopku

12

162301101R004 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na

167101101R005 Nakládáni, skládání, překládání neulehlého výkopku

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4

16 Přemístění výkopku
. 18 Povrchové úpravy terénu

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutn7 1811011O2R00

2,5*3,5

0

18 Povrchové úpravy terénu

■■ 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl
8 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

2,5*2,8

0
9 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl
. 59 Dlažby a předlažby komunikací

10 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80596215040R00

Řezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm11 596291113R00

dořezáni nově položené dlažby:2,5*2+2,6

odřezání stávajícího vjezdu:2,6

0

Dlažby a předlažby komunikací59
. 91 Doplňující práce na komunikací

12 Osazení silničního nebo chodníkového betonového ob
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R00

2,7+2,9

0
obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm;13 59217421R

5,6*1,01

0

91 Doplňující práce na komunikaci
. 99_________ Staveništní přesun hmot______________

14 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný ja

99 Staveništnípřesun hmot
D96 Přesuny suti a vybouraných hmotz

15 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se s

16 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale km

17 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně z

1,4526*9

0
18 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti
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r Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

03 Změna č.2
001 Vjezd k č.p.152

P.č. Číslo položky Název položky
Přesuny suti a vybouraných hmotD96

, Celkem za objekt

■■i_________________■ ■ ■ Vedlejší rozpočtové náklad
Ztížené výrobní podmínky

;ei WSm

Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (ICD)
Rezerva rozpočtu

Celkem
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Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

03 Změna č.2
002 Vjezd kč.p.137

Číslo položkyP.č. Název položky

, 1 Zemní práce
1 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm

v místě chodníku:5,1*1,95

v překládaném vjezdu: 12,7875

0

1 Zemní práce
. 11 Přípravné a přidružené práce
2 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár kladených

do lože z kameniva

stávaj fcí vjezd: (4,3+5)/2*(2,7+2,8)/2

0
3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

2,7+2,9

0

11 Přípravné a přidružené práce
. 12 Odkopávky a prokopávky

122202201R004 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do

pro štěrkový podklad dlažby: 12,7875*0,15

0
5 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 pří

3,1775*0,3

0

12 Odkopávky a prokopávky
. 16 Přemístění výkopku
6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na

167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku7

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4

16 Přemístění výkopku
. 18 Povrchové úpravy terénu
9 1181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutn

18 Povrchové úpravy terénu
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl«

10 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

11 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl
, 59 Dlažby a předlažby komunikací

12 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80596215040R00

Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm13 596291113R00

2,7+2,9+5,1

0

59 Dlažby a předlažby komunikací
> 91 Doplňující práce na komunikaci■

14 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového ob
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

2,7+2,9
0

15 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm;

5,6*1,01

0

Doplňující práce na komunikaci
. 97 Prorážení otvorů

91

16 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, d
kamenivem těženým

97 Prorážení otvorů
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Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

03 Změna č.2
002 Vjezd k č.p.137

P.č. Číslo položky Název položky

Staveništní přesun hmot. 99 _______________
17 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný ja

99 Staveništní přesun hmot
. D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se s18 979082212R00
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale km

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně z20 979082219R00

9,5045*9

0
Poplatek za skládku stavební suti21 979990001R00

Přesuny suti a vybouraných hmotD96
Celkem za objekt*

Vedlejší rozpočtové nákla

Ztížené výrobní podmínky
m gWBoam UsUSí S______

Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (ICD)
Rezerva rozpočtu

Celkem
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1Položkový rozpočet
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

03 Změna č.2
003 Vjezd kč.p.126

P.č. Číslo položky Název položky

, 11 Přípravné a přidružené práce
113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše1

asfalt stávající vjezd:3,1*4,1

0

11 Přípravné a přidružené práce
, 12 Odkopávky a prokopávky
2 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do

pro štěrkový podklad dlažby:3,1*4,1*0,25

0
3 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 při

3,1775*0,3

0

12 Odkopávky a prokopávky
. 16 Přemístění výkopku

162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na4

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládáni neulehlého výkopku

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4

16 Přemístění výkopku
, 18 Povrchové úpravy terénu

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutn7

18 Povrchové úpravy terénu
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl, 56
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním8 564851111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním9 564851111RT4

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl
■ 59_________ Dlažby a předlažby komunikací__________

10 1596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80

59 Dlažby a předlažby komunikací
. 99_________ Staveništní přesun hmot_________________

11 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný ja

99 Staveništnípřesun hmot
. D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se s12 979082212R00
13 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale km

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně z14 979082219R00

25*2,7962
0
Poplatek za skládku stavební suti15 979990001R00

odstraněný asfalt:2,7962

0

Přesuny suti a vybouraných hmotD96
, Celkem za objekt

Cenáwggft"

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

Celkem
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r Položkový rozpočet
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

03 Změna č.2
004 Vjezd kč.p. 128

P.č. Číslo položky Název položky

. 11 Přípravné a přidružené práce
Rozebráni vozovek a ploch s jakoukoliv výplni spár kladených
do lože z kameniva

1 113106231R00

rozbránl stávajícího vjezdu z kamenných kostek:(3,2+4)/2*(3,5

0

Přípravné a přidružené práce11
, 12 Odkopávky a prokopávky

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do2 122202201R00

11,34*0,25

0
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 při122202209R003

2,835*0,3

0

Odkopávky a prokopávky
Přemístění výkopku

12
. 16

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na4 162301101R00

Nakládáni, skládáni, překládáni neulehlého výkopku167101101R005

Poplatky za skládku horniny 1-4199000002R006

Přemístění výkopku16
■ 18 Povrchové úpravy terénu
7 |181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutn

Povrchové úpravy terénu18
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl, 56

564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním8

564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním9

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl56
. 59 Dlažby a předlažby komunikací

10 596215040R00 Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80

Dlažby a předlažby komunikací59
, 99 Stavenlštní přesun hmot

11 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikaci, kryt dlážděný ja

Staveništní přesun hmot99
Přesuny suti a vybouraných hmot. D96
Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se s12 979082212R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale km13 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně z14 979082219R00

2,5515*9

0
Poplatek za skládku stavební suti15 979990001R00

Přesuny suti a vybouraných hmotD96
, Celkem za objekt

MM *'*57: Vedlejší rozpočtové náklad"
Ztížené výrobní podmínky

Hl

Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

Celkem
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Položkový rozpočet
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

03 Změna č.2
005 Stavební práce - ostatní

P.č. Číslo položky Název položky

Hloubené vykopávky13
Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 31 132201111R00

prohloubení výkopu pro drenáž , staničení 155-221 :(221-155)

prodloužení drenáže za účelem sjezdu k trafostanici:5*0,4*0,8

0
2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost,

6,88*0,3

0

13 Hloubené vykopávky

. 16 Přemístění výkopku
3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, přes 50m do

500m
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na

vzdálenost přes 9000m do 10000m
4

167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku5

Poplatky za skládku horniny 1-46 199000002R00

16 Přemístěni výkopku
» 17 Konstrukce ze zemin
7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
rýha prodloužení drenáže pro sjezd k trafostanici, hutnitelný
materiál:6,88-0,1-0,6

0

17 Konstrukce ze zemin
. 21 Úprava podlož! a základ.spáry
9 212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4

prodloužení drenáže:5*0,4*0,3

0
10 212572121R00 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého

prodloužení drenáže:5*0,4*0,05

0
11 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové dr

12 212971110R00 Zřízení opláštění odvod, trativodů z geotextilie o

prodloužení drenáže:5*(0,32*2+0,62+0,35)

0
13 28611233R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná

5*1,08

0
textilie ochranná z druhotných surovin; pro časově14 69365997R

8,05*1,08

0

Úprava podloží a základ.spáry21
, Celkem za objekt

' ■ ........ ; i " ;

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

Celkem
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