
Evidenční číslo: d202100271
Agendové číslo: d202100060/l Výtisk č.1

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. d202100060 ze dne 27.4.2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
iČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

a

Společnost „Rekonstrukce komunikací Chomutov“
PETROM STAVBY, a.s. (správce společnosti)
sídlo: Běchovická 701/26, 10000 Praha
adresa pro doručování: Tušimice 34,43201 Kadaň
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastupuje: ředseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765

a

Silnice Topolany a.s. (společník)
sídlo: Nerudova 67/10,43001 Chomutov
adresa pro doručování: Tušimice 34,43201 Kadaň
iČ: 05758734
DIČ: CZ05758734
zastupuje: předseda představenstva
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2021 smlouvu o dílo č. d202100060 (dále jen „smlouva“), jejímž
předmětem byla Rekonstrukce komunikací Zd. Štěpánka, Chomutov.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek,
které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti
s touto změnou se mění cena díla a termín dokončení díla.

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. lze dne 21.7. 2021, který
je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.
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II. Změna díla

1. Dílo definované v či. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce
dle změnového listu č. l,ze dne 21. 7.2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V čI. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1, ze dne 21. 7. 2021, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3. V ČI. II. odst. 2, písm. c) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 21. 7. 2021 tvořící
přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 21. 7. 2021, který je přílohou č. 1
tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

Ill. Změna ceny díla

1. Čl. Ill, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 7772 772,72 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 1 632 282,35 Kč
cena s DPH: 9405 055,07 Kč

IV. Změna termínu prováděni díla

1. Čl. V, odst. 6 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

6. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 20.9 .2021.

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 21. 7. 2021.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném
zák. č. 340/2015 Sb.

3. 0 uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením
Č. 517/21 ze dne 26.7.2021.
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Evidenční číslo:
Agendové číslo:

d202100271.
d202100060/1

6 ~ D& 2021
V Chomutově dne

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor

Výtisk č.1

V 4“ L ž2/i

PETROM
BěChOVcka 1~

p~ov
Tuš~nhiCe Čp.

teL 47

PETROM STAVBY, a.s. (správce společnosti)
předseda představenstva

as.

Silnice Topolany a.s. (společník)
předseda představenstva

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží Po dvou.

5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými
podpisy.



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d2O210006O, ze dne 274.2021

Změnový list Č. 1 ze dne 21.7.2021

Název stavby: Rekonstrukce komunikace Zditěpánka, Chomutov

Číslo smluvního vztahu: d2o2l0006o

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámeni zhotovitele/objednatele* o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu 4, článku Ill smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešeni díla s dopadem na

jeho smluvní cenu/termin dokončení díla.

* Nehodicí se škrtněte

Puvodni řešení dle smluvní dokumentace:

V původní PD se komunikace měla pouze odfrézovat, měly zůstat původní konstrukční vrstvy (tzn. betonová
plocha) a tato komunikace pouze přeasfaltovat ACO 11.

Přeložka stávajicich kabelu CETIN - nebyla v původní PD řešena, z důvodu dostatečného uložení - viz vyjádření
CETIN.

Nové řešení:

Nová PD týkající se změny, je vybourání stávající bet. desky (392 m2), která je rozlámaná a staticky nevyhovující.
Pod deskou dojde k odtěžení terénu na staticky vyhovující pláň, navezeni štěrkodrti, přehutnění, položeni
asfaltové vrstvy ACL 16 a asfaltové vrstvy ACO 11. Vše v souladu snovou PD.

Přeložení stávajících kabelů CETIN z důvodu nedostatečného kryti konstrukčních vrstev nově navržené
komunikace vše v souladu s požadavky společnosti CETIN

Zduvodněni změny:

Původní navrhované řešení nelze realizovat z důvodů budoucích reklamaci, je zapotřebí, aby konstrukce
vozovky splňovala všechny potřebné technické požadavky a normy.

Prověřeni změn, návrh jejich prováděni a samotná realizace mají vliv na termín dokončení díla, který se vjejich
souvislosti prodlužuje o 4 týdny.

Stránka liZ



* Nehodící se škrtněte

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: Kadaň 21.72021
ředseda představenstva

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: Ji 7 II?]J

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 1&~

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

oatumjj L 20?4

Příloha změnového listu: Změnový položkový rózpočet

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí

realizace změny hudou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: KAP ATELIER

Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

ano

8.756.235,12 Kč

648.819,95 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 20.8.2021

Nový termín dokončeni díla: 20.9.2021

9.405.055,07 Kč

Podpis:

Podpis:

Stránka Z z 2



Soupis objektů s DPH - ZL- la - položky sjednané dle SoD

Stavba: 20256 - Rekonstrukce komunikaci. Zd.Šlópinkn, Chomutov
Va,wnla ousp.ZŘ RI.5 DUSP Z~I4adnl řešeni REV 1.5

Odbytová cena: 428 878,40
OC,DPH: 518942,86

ObÍckl Pops OO OPI-I QC,DPH I
0‘ Komur*ace 4281178.40 90904,46 518 942,~l

ASPE



ASPE9 .
SOUPIS PRACI - ZL - Ia - Položky sjednané dle SoD

Stavba 20256 Rekonstrukce komunikaci, ZdStěpánka, Chomutov
čislo a název SO: oi Komunikace
číslo a název rozpočtu 01 Komunikace

I Poř. I cenová I Kód I Varianta I Počet CENA
I č.pol. I soustava položky položky jednotek jednotková celkem~j

Název položky jednotka

Iii 2 I 3 I 4 I 5 6 7 8 9
O Všeobecné konstrukce a práce

IPOPLATKY ZA SKLÁDKU IT I 156.8001 150.001 23 520,00fl I 014102 IA IVÝkope~nestmelené pcdkladni vrstvy J78,4m3*2t1m3 156.81

Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici S uloženim odpadu na skládce.

IPOPLATKY ZA SKLÁDKUI 2~2020_OTSKP 014102 Is IT I 2073601 120.001 24 883.201I BetonÍželezobeton
90.16m32.3t/m3207.36I

Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvlselici 5 uloženim odpadu na skládce.

0 Všeobecně konstrukce a práce 48 403,20

i Zemní práce
I 1012020 OTSKP 111335 IA IODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVN~NÝCH PLOCH Z BETONU 1M3 I 90,1601 1 210.001 109 093,601

392m2‘0.23m90,16rn3

Položka zahrnuje veškerou rnanipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. klen‘ Se vykazuje v položce 0141“ (s
výjimkou malého množstvi bouraného maleriálu. kde je rnožné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bouráni — tenlo fakt musi být uveden v doplňujicim textu k položce).

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II 1612020_OTSKP 12373 IA 1M3 I 78400! 194.00! 15 209.601vč. odvozu na skládku
392m2‘0,2m78,40m3



položka zahrnuje
vodorovná a svisia doprava, přemisténi, přeloženi, manipulace s výkopkem
kompletni provedeni vykopávky nezapažené ‚ zapažené
ošetřeni výkopiště Po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
ztiženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného

zajištěni
- ztiženl pod vodou, v okoli výbušnin, ve stisněných proslorecli a pod.
- příplatek za lepivost
‘ těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
.čerpánl vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostni čerpaci soupravy <viz ustanoveni k
pol. 1151.2>
- potřebné sníženi hladiny podzeinni vody
. těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
. vytahováni a nošeni výkopku
‘svahováni a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloži av pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
. ruční vykopávky, odstraněni kořenu a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč přepažování (vyjma štělovych stěn)
-úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloži. připadně i svahu vč svahováni
~zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích. neni-li pro tyto práce zřizena samoslatna
položka
. udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vod
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve vykopišti
. třiděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňujici provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy najezdy
lešeni, pod$r. konstr.. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji Sev
položce č.014V‘
Zemni práce 12‘ 303,20

5 KomunIkace
4612020 OTSKP 1567303 IA VRSTVY PRO OBNOVU AOPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI IM3 I 137,2001 850,001 116 620,001

392m20.35m137,20m3
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřizeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy Po etapách

nezahrnuie postřiky, nátěry
IINFILTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.OKGIM2 M2 I 392.0001 17.001 6~ 572123 H Io.s kg/m2
392m2

dodáni všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množstvi
provedeni die předepsaného technologického předpisu
zřizeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy Po etapách
ůpravu napojeni, ukončeni

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16÷, 165 M3 23.5201 5 650.00! 132~ 15774EG H IACP 16+
392m20,06m2352m3



- dodáni smésl v pozadované kvalitě
- očištěnI podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zbujněni vrstvy v předepsane
tloušt‘ce

zřizeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy Po etapách, včetně pracovnich spar a
spoju
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zMizeni, odvodňovacích proužku.
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubnikú, dilatačnich zařízeni. odvodňovacich proužku
odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadu
(vztahuje se na plochu jednotlivě do l0000mZ). Neni určena pro souvislou obnovu
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575~*~) a pro výspravu výtluku (ta se
vykáže položkami 5779“. vztahuje Se na plochu jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištěni podkladu Po veřejném provozu
KomunIkace 256 112,00

Celkem 428878,40



KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL - lb - Nové položky dle SoD

Pck~~ttI~ce KOkIILIIILF“1c?. Zd.Stcpaflka. Cho,ulJ~(?v

‘JI•~j

SO 01 - Komunikace

CC-CZ:
Dawni: 21 .O?2O~ I

L;I(ivatPI
DK:

IC
DK:

ui::

Cena bez DPH 107 336,43

Cenas DPH v CK 129 877,09



SOUPIS PRACÍ - ZBV lb

Rckrin%tl tik‘ .. k.‘i,,iiii~iai . 2‘l.~tii,anka, ~h‘il1iiI‘,‘,

SQ 01 - Komunikace
Datum: 21072021

Náklady soupisu celkem

Komunikace a hřiště
Zakládáni __________________

Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m

geotextilie netkaná separaČni~ ochťanná. filtračni, drenážní PP200g/m2

8 Trubní vedeni ____________________________________________

3 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšenmm poklopu

4 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce! šoupětenebo hydrantu

__‚~‚.~____________ Ostatní konstrukce a práce, bourání ___________

5K 93511 3111 Osazení odvodňovaciho polymerbetonového žlabu s krycím roštem šiřky do 200 mm

M 59227006 žlab odvodňovací polyrnerbetonot/yse spádem dna 0,5% l000xl3Oxl55Jl6Onim
-~ M 56241016 rošt muslkový C250 litina dl 0,5m oka 12/96 pro žlab PE Š 100mm —~_______

8 K 935114121 štěrbinovy odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu Se základem

9K916991 121 Lože pod obrubniky. krajníky nebo obruby z dlažebnich kostek z betonu prostého

10 K Herní prvky - prodloužení kotevních prvků ______________________

998 Přesun hmot ________________

11 K 998276101 Přesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop

HSV CETIN
Zakládán ________ ______ __________ __________________

Hloubeni ~h Š clo 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručněm3

Vodorovné přemistění do 2000 m výkopkulsypaniny z horniny třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3
2 K 162451106 3 _______________________

3 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 1705

107 336,43
61 887 60

__________ 2591,62 ______

I 316,700 CS ORS 202101

‚ 1275.12 CStJRS 2021 Ot
3 807,00

1 990,00 1 791,000 cs úRS 2021 01

2,000 1008,00 1120,00 2 016,000 CS uRS 202101

385,20
200075330‘ 83700

2 000 808 20 898 00

10,000 2 943,00 ~?~22

49 530,30
770,400 CS úRS 2021 01

1506.60 C ‘RS202101

1616.40 C R8202101 ‚

29 430,000CS (iRS 2021 01

1 206 900 CS ÚRS 2021 01

15000,000

5 958 48
955,00 5958,484 CS (iRS 2021 01

45448,83

_________________ 14964,11 _______

8,280 1170001 1 300,00 9 687.600CSCJRS 202101

2,586 90,00 100,00 232.920 CS (iRS 202101

253,00 I 060,718 CS (iRS 202101

I) i‘i%m‘ Q‘‘

Kód . ‚ :

I-ISV
2

K 213141111

M 69311060

Ptojektammm :

J!ceňi ~ -‘
Mnontvl . - J.cenar[CZK)

minus,1O% . ‘..

Cenátcétiéuí~ Cehová‘~bustav~
aK ; .. .

1.000 1 791,00

.2
1 K 132212111

0~50 2 682,00 2980,00

1,000 15090.001 15000,00

6,933 859,50

04
4,658 227 70



PČ“Typ Kód‘ ‚ ~ Popis

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektú sypaninou Se zhutněním ručně

6 K 175111101 Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, uloženou do3m

58337310 Štěrkopísek frakce 0/4

Svislé a kompietni konstrukce
8K388995112 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy tvaru žlab s vikem

9 34575152 žlab kabe!ovy s víkem PVC (200x 126)

O 8 Trubni vedeni
10 K 899623151 Obetonováni potrubi nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřeny výkop

998 Přesun hmot

jrcena ‚ . .

MJ. - Mnozstv( ; J~cena [C-ZKJ . . ‘ CenovasoustavalmrnusiO% c ~ CZK] ..‘

43,0901C5 (IRS 202101

I 116$69rCSÚRS2O2IO1

517,001 1 203,9641CS (IRS 202101

. „- 1618,95 CS ůRS2021 01

11 848,68
3 744,630 CS (IRS 2021 01

20,700 391,50 8 104,05 CS úRS 202101

8018,64 _____

3010.00 8018.640 CS (IRS 202101

10617,40

12,353859.50 95500 10617,404 CS (IRS 202101

4 K 171251201

5 K 174111101

. ‚ ‘. .r ~fl. ...‘

m3 2,588 16,65

m3 5,693 196,20

18,50

11 K 998276101

m3 2,588 465,30

218,00

Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop

2,960 2 709,00


