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Dodatek Č . 1 

Smlouvy o dílo C. 8812020 SMM 

uzav řená dle § 2586 a násL zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve znění pozdějších p ředpis ů  (dále 

jen „občanský zákoník") 

na akci „Regenerace sidiišt ě  Zborovská v Náměšti nad Oslavou, 1/.etapa' 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupené: 

zástupce pro věcí technické: 

lČ/DlČ : 

bankovní spojení: 

Č íslo účtu: 

Město Náměšť  nad Oslavou 

Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě šť  nad Oslavou 

Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 

00289965/CZ00289965 

(dále také „Objednatel«) 

Zhotovitel: 	 COLAS CZ, a.s. 

se sídlem: 	 Rubeška 215/1, 19000 Praha 9 —Vyso čany 

divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 

Jihlava - Region Vyso č ina 

zastoupený: 

zástupce pro věci technické: 

Tel./fax: 

lČ/DlČ : 

bankovní spojení: 

Č íslo účtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku 

26177005 / CZ26 177005 

vedeného u M ěstského soudu v Praze, oddíl 6, vložka 6556 

(dále také „Zhotovitel") 



2. P ředmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na dodatku Č . 1 pro zakázku „Regenerace sídlišt ě  Zborovská v Nám ěští nad 

Oslavou, li.etapa" uzav řené dne 4.9.2020 v následujícím zn ě ní. 

3. Článek Č. 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny 

6.1. Výše sjednané ceny 

Cena p řed dodatkem č . 1: 

Cena díla bez DPH celkem: 	 4.774.000,00 Kč  
DPH: 	 1.002.540,00 K č  
Cena díla v č . DPH celkem: 	 5.776.540,00 Kč  

Cena po dodatku Č . 1: 

Cena díla bez DPH celkem: 	 4.794.616,97 Kč  
DPH: 	 1.006.869,56 Kč  
Cena díla v č. DPH celkem: 	 5.801.486,53 KČ  

Důvodem pro navýšení ceny díla jsou vícepráce spojené s výstavbou. Vícepráce, mén ěpráce a 
záměny materiálů  jsou podrobněji vyč ísleny a popsány v níže uvedených  krycích listech, které tvo ř í 

nedílnou př ílohu tohoto dodatku č .1: 

a) Vícepráce, méněpráce Li 
Obsahující vyč íslení náklad ů  spojených se zám ěnou typu dlažby pod parkovacím stáním. 

b) Vícepráce, mén ěpráce L2 
Obsahující vyčíslení náklad ů  spojených s dopin ěním konstruk ční vrstvy komunikace, osazením 

chráni ček VO pod nově  budovanou komunikací a prací související s ochranou stávajícího 

kabelového vedení NN pod komunikací a parkovacím stáním. 

c) Vícepráce, mén ěpráce č .3 
Obsahující vyč íslení náklad ů  spojených se zm ěnou rozsahu navrhovaného oplocení h ř iště  

4. Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedot čená tímto dodatkem z ů stávají v platnosti a 
ú činnosti beze zm ě n. 

2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy p řed jeho podpisem p řečetly a s jeho 
obsahem souhlasí, že dodatek p ředstavuje úpinou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl 

uzav řen v tísni za nápadn ě  nevýhodných  podmínek. Na d ůkaz toho p ř ipojují své podpisy. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čty řech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

smluvní Strana obdrží po dvou z nich. 

4. Pro p řípad, že dodatek není uzavírán za p ř ítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek 

nebude uzav řen, pokud ho některý z ú častník ů  podepíše s jakoukoli zm ěnou č i odchylkou, by ť  



nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní Strana takovou zm ěnu č i odchylku nebo dodatek 
následn ě  schválí. 

S. Podléhá-li dodatek uve řejn ění za podmínek stanovených zákonem Č . 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách ú č innosti některých smluv, uve řejňování těchto smluv a o registru 

smluv, město Nám ě šť  nad Oslavou zajistí jeho uve řejnění v registru smluv v souladu s tímto 

právním p ředpisem. 

6. Tento dodatek nabývá  platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú č innosti 
uve řejněním v registru smluv. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené 
městem Nám ě š ť  nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p ředmětu dodatku, 
č íselné ozna čení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovn ě  souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro ú čely vedení evidence smluv. 

8. Tento dodatek byl schválen radou m ěsta č , 10/2021 dne 10.05.2021 usnesením č . 8.12 

V J 	 ........... dne 	 V Náměšti nad Oslavou dne ť .2021 

za Zhotovitele: 	 za Objednatele: 

lng.Vítj6veselý 
	

Vladí'mír M ě rka 
manager Regionu yvso č ina COLAS CZ, a.s. 	 starosta m ěsta 



.)LAS CZ, a.s. 	 Stránka 1/1 

22.04.2021 
CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH 

Měna: Kč  
M. Kód 	 Popis 	 Množstvi 	Mj. 	Cena/mj. 	Cena celt. % DPH Celkem S DPH 

Stavba: 201121617 Regenerace sicIIišt ě  Zborovská v Náměšti nad Oslavou, ii.etapa 

Objekt: $0999 - Vicepráce,mén ěpršce 8.1 

Etapa: $001 - Vicepráce,mén ěpráce4(omunikace, chodniky a zpevn ěně  plochy-výměna dlažby 

Podetapa: 5 Komunikace 

40 592452620R 	dlažba betonová dvouvrstvá; Čtverec; Šec.1á; 1 	 570,878440 	m2 	280,00 	159 845,96 	21% 	193413,62 
200 mm: Š 200 mm; ti. 80.0 mm 

42 59248130R 	dlažba betonová Čtverec, dlaždice zatravňovaci; 	 -10 214,304520 KUS 	13,00 	-132785,96 	21% 	-160 571.01 
Šedá: i z 213 mm; skladebná délka 235 mm; Š 
213 mm; ti, 80,0 mm: podii otevrené plochy 10.0 

Součet za Podetapa: 5 - Komunikace 	 27 060,00 	 32 742,61 

Celkem 	Etapa: 8001 - Vlcepráce,mén ěpráce-Komunlkace, 	 27 060,00 	 32 74261 
chodniky a zpevněné plochy-výměna dlažby 

Etapa: 5002 - Vicepráce,món ěpráce-Komunikace,chodniky a zpevn ěné plochy-trativody 

Podetapa: 21 - Úprava podloží a zákiad.spéry 

23 212750010RA0 Trtivodyz drenážnich trubek lože a obsyp 	 -123,000000 	m 	220,00 	-27060,00 	21% 	-32742,60 
Štěiiopiskem, ON 130 mm 

Součet za Podetapa: 21 - Uprava podloží a zklad.spáry 	 -27060,00 	 -32742,60 

Celkem 	Etapa: $002 -Vlcepráce,mén ě práce-Komunlkace,, 	 -27060,00 	 -32742,60 
chodníky a zpevněné plochy-trativody 

CELKEM Objekt: $0999 - Vic.práce,mén ěpráce 8.1 	 0,00 	 0,01 

RozpIt DPH: 

Typ daná 	 % DPH 	 Základ 	 DPH 	 Celkem s DPH Počet 

Základní sazba 	 21% 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	3 

CELKEM 	 0,00 	 0.00 	 0,01 



;OLAS Cz, a . s. 	 Stránka 112 
06.05.2021 

CENOVÁ NABÍDKA $ DPH + ROZPIS DPH 
Měna: Kč  
Poř. Kód 	 Popis 	 MnožsM MJ. 	Cena(m.j. 	Cena celt. % DPH Celkem s DPH 

Stavba: 201121617- Regenerace sidiiště  Zborovské v Náměátl nad Oslavou, it.etapa 

Objekt: S0999 - Vicepréce,méněpráce č .2 

Etapa: 5001 - Vicepráce-Komunikace a zpevněné piochyvýměna konstrukčnl vrstvy 

Podetapa: 5-Komunikace 

001 113107221R00 0dtraněni podkladu nad 200 m2,kam.drceně  tMO cm 395,000000 m2 30,00 11 850.00 21% 14 338.50 

002 9790842131100 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 	km 71,100000 I 60,00 4 266,00 21% 5161,86 

003 566301111R00 	Úpravakrytukamenivemdrcenýmdo0,06rn3/m2 395.000000 m2 83.00 24885,00 21% 30110,85 

004 565131111R00 	Podklad z obal kamen. ACP16+,š,do3m,tl,5cm 395,000000 m2 290,00 114550,00 21% 138605,50 

005 573111111 R00 	Postřik živičný inflItr,4 posyp, asfalt. 0,60k9Im2 395,000000 vn2 20.00 7900,00 21% 9559,00 

Součet za Podetapa: 5- Komunikace 	 183 451,00 	 197 77571 

Celkem 	Etapa: 5001 - Viceprlce-Komunikace a zpevněné 	 183 451,00 	 197 775,71 
plochy-vým ěna konetrukčni vrstvy 

Etapa: S002 - Vicepráce-p řekop silnice Zborovská 

Podetapa: I Zemni práce 

001 1396011021100 	Ruční výtop  jam, rýh s lachet v hornin ě  tř. S 5.000000 M3 1274.00 6370,00 21% 7707,70 

002 1671011021100 	Nakládání, skládání, překládání neuletvého 5,000000 m3 53,00 265.00 21% 320,65 
výkopku nakládánI výkopkuj000Q,, pfes 100 
m3, z horniny 1 atd 

003 1627011051100 Voctoovné přemlstěnl výkopku z horniny I až 4, 5.000000 m3 290,00 I 450.00 21% 1 754,50 
na vzdálenost p řes 9000 do 10000 vn 

004 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 1705 5.000000 m3 10,00 50,00 21% 80.50 
04 z Katalogu odpadů  

'u čet za Podetapa: 1 	Zemni práce 6135,00 9 843,35 

Podetapa: 5 - Komunikace 

001 P010019 	kabelové lože pískové š.35 bez zakryti 	 18,000000 	m 	77.00 	1386,00 	21% 	1 677.06 

002 4606500151100 Podkladové vrstva ze ště rkopisku 	 3,150000 	m3 	720,00 	2268,00 	21% 	2744,28 

Součet za Podetapa: 5- Komunikace 	 3654,00 	 4421,34 

Podetapa: 9 - Ostatni práce a konstrukce 

001 P010022 folie výstražné PE 20,000000 m 18.00 360,00 21% 435,60 

002 Po10023 chránička - copoflex 110 20.000000 m 90,00 1800,00 21% 2178.00 

004 P010020 zához kabelové rýhy 35X80 18,000000 m 9400 1692,00 21% 2047.32 

005 Po10041 dopravo 1,000000 KPL 3300,00 3300.00 21% 3993,00 

006 P010045 geodehcké zaměřeni 1,000000 kpt 1 800.00 1800,00 21% 2178.00 

Součet za Podetapa - 9- Ostatnlp-ra~ce- akonstrukco 	 8952,00 	 10831,92 

Celkem 	Etapa: S002 Více práce-p řekop silnice Zborovská 	 20 741,00 	 25 096,61 

Etapa: 5003 - Vlcepráce-chránl čky-parkovlětě  

Podetapa: 5. Komunikace 

001 P010018 	kabelové lože plskovó á.35 bez zakryti 	 23.000000 	m 	77,00 	1771.00 	21% 	2142,91 

002 4606500151100 Podkladová vrstva ze ště rkopísku 	 4.025000 	mS 	720,00 	2898,00 	21% 	3506.58 

Součet za Potapa: 5 - Komunikace 	 ' 	 4 669,00 	 6649,49 

Podetapa: 9 - Ostatní práce a konstrukce 

301 P010022 	lolia výstražné PO 	 46,000000 	vn 	18,00 	828,00 	21% 	1 001,88 



OLAS CZ, a.s. 	 Stránka 2 12 
06.052021 

CENOVÁ NABiDKA s DPH + ROZPIS DPH 
Měna: Kč  
Poe. Kód Popis MnoŽstvl M .J. Cena/mj. Cena celk. % DPH Celkem s DPH 

002 	Po10023 chrěničke - copofles 110 46,000000 m 90,00 4140,00 21% 5009,40 

004 	Po10020 zához kabelové t$ly 3580 23.000000 m 94,00 2162.00 21% 2616,02 

005 	Po10041 doprava 1,000000 KPL 3300.00 3300,00 21% 3993,00 

008 	Po10045 geodeticlé zam ěřeni 1,000000 kpt 2300,00 2300,00 21% 278308 

	

Součet za Podetapa: 9. Ostatní práce a konstrukce 	 12730,00 	 15 403,30 

Celkem 	Etapa: 8003 . Vlcepráce.chránl čky-parkovlště 	 17 399,00 	 21 052,79 

Etapa: SOOS - Vlcepráce,m ěněpráce-změna uloženI 

Podetapa: 9- Ostatní práce a konstrukce 

001 4605 10203RT1 > Žlab kabelový, včetně  dodávky žlabu e poklopu -63,000000 m 885,00 -55755,00 21% -67 463,55 
002 222260549R00 Trubka K0P0PLX 110 na povrchu 63,000000 m 145,00 9 135,00 21% 11 053,35 
003 132401401R00 Hloubenývýkoppodzákladyv hor. 5 3,500000 M3 6430,00 22505.00 21% 27231,05 
004 162301152R00 	Vodorovně  přemlstěnt výkopku z hor,5-7 do 1000 ni 3,500000 M3 105,00 367.50 21% 444,68 
005 4289100100 	Řezačka na PVC potrubi d 	100 mm 1.000000 KUS 5792.50 5792.50 21% 7008,93 
006 151101102R00 	PaženI a rozepřeni stěn rýh- přlložné -hl. do 4m 63.000000 m2 110,00 6930,00 21% 8385,30 
007 151101112R00 	Odstraněni paženi stěn rýh - pďtložné - hl, do 4 m 63,000000 m2 75,00 4725.00 21% 5717.25 

Součet za Podetapa: 9 . Ostatní práce a konstrukce 	 -6300,00 	 -7623,00 

Celkem 	Etapa: 8005 - Vlcepráce,mín ěpráce-změna uložení 	 -6300,00 	 ' -7623,00 

CELKEM Objekt: S0999 -Vicepráce,m ěněpráce č .2 	 195 291,00 	 236 302,11 

RpzIs DPH: 

Typ daně 	 % DPH 	 Základ 	 DPH 	 Celkem s DPH Počet 

Základní sazba 	 21% 	195291,00 	41 011,11 	 236302,11 	30 

CELKEM 	 195291,00 	41 011,11 	 236 302,11 



OLAS CZ, as. Stránka 111 
29.04.2021 

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH 
Měna: Kč  
Poř . Kód 	Popis 	 Množstvl Mj. 	Cena/mj. 	Cena celk. % DPH Celkem z DPH 

Stavba: 201121617. Regenerace sídliště  Zborovská v Náměšti nad Oslavou, Ii.et.apa 

Objekt: 80999 .Vicepráce,méněpráce č .3 

Etapa: SOOS - Měněpráce-opioceni 

Podetapa: I 	Zemni práce 

01 131201111 P00 	Hloubeni nezapažených jam5 zářezů  do 100 m3, v 	 -0,144000 m3 	8260,00 -118944 21% -1439,22 
hommě  3, hloubeni strojn ě  

02 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, 	 -0.144000 m3 	8260,00 -1189.4.4 21% -1 439.22 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

Součet za Podetapa: I - Zemni práce -2 378,88 -2878,44 

Podetapa: 2 . Základy a zvláštní zakládání 

03 275313611R00 	Beton základových patek prostý t řldy C 18120 	 .0.144800 m3 	4130.00 -598.02 21% -723.61 

Součet za Podetapa: 2 - Základy a zviěštnl zakládáni 	- -598.02 -723,51 

Podetapa: 757 - Konstrukce záme čnické 

009 31390009AR 	alt' ocelové sva řovaná rTlat, žeblvk.dráty tvá ř , za 	 -103.500000 m2 	236.00 -24 426,00 21% -29555,46 
studena; KD 35; d drátu 5,015,0 mm; rozmě ry oka 
1001100 mm: I = 3000,0 mm; Š 	2000 mm 

08 767995106R00 Výroba  a montáž atypických kovovovýcli doplňků 	 -210.973500 kg 	2D1,00 -42405,87 21% -51310,80 
staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg 

07 767995107R0() Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 	 -407,788500 kg 	189,00 -77072,03 21% -93257,15 
staveb hmotností p řes 250 do 500 kg 

08 14115364R 	trubko bezešvá hladká kruhová 11353, 	 -10.857500 m 	590,00 -6287,92 21% -7608.39 
avaňtetnost zaručená; vnějtl průměr 51.0 mm, 
tlouš ťka stány 3.2 mm 

Součet za Podetapa: 767- Konstrukce zámečnické -150191,82 -181 731,87 

Podetapa: 783 - Nátály 

11 	783222100R00 Nétéry kov.stavebnlch dopl ňk.konstrukcl 	 .121.500000 	m2 	118,00 	-14337,00 	21% 	-17347,77 
syntetické dvojnásobné, 

12 783226100R00 Nátěry kov.stavebnich doplňk.konstrukcl 	 -121,500000 	m2 	59,00 	-7168,50 	21% 	-8673,86 
syntetické z*ktadnl, 

	

Součet za Podetapa: 783 - Nátě ry 	 -21505,50 	 -28 021,85 

Celkem 	Etapa: 8008 - Máněpráce-oploceni 	 -174674,03 	 -211355,58 

CELKEM Objekt: 80999 - Vlcepráce,mén ěpráce č .3 	 -174574,03 	 .211 355,58 

Rozpis DPH: 

Tp daná 	 % DPH 	 Základ - 	 DPH 	 Celkem s DPH Počet 

Záklactrii sazba 	 21% 	-174674,03 	-36681,55 	 -211 355,58 	9 

CELKEM 	 -174674,03 	-36681,55 	 -211 355,58 
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