
Zlín Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zftn

Dodatek £. 3 ke smlouvě o dílo: „Kanalizace Klečúvka’

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele; 3400170006

S00JP012JXCP

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12. Zlín, PSČ, 761 40
zastoupený primátorem
zástupce ve
zástupce ve věcech technickýc vedoucí Odboru realizace investičních akcí

oucí oddělení realizace
Odpovědný útvar. Odbor realizac
IČ; 00283924
DIČ; CZ00283924
Bankovní spojení; Česká spořitelna a. s.,

COMMODUM, spol. s r.o.
se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27
zastoupená jednatelem
zástupce ve jednatel
zástupce ve věcech technickýc hlavní stavbyvedoucí
IČ; 46577238
DIČ; CZ46577238
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3318
Bankovní spojeni; Komerční banka a.s.

„Kanalizace Klečůvka“

I. PREAMBULE:

Dne 1. 3. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností COMMODUM,
spol. s r.o., IČ; 46577238, se sídlem Valašská Bystrice 225, 756 27, jako zhotovitelem uzavřena
smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební
práce "Kanalizace Klečúvka". V průběhu realizace stavebních prací nevznikla potřeba provést některé
práce, tzv. méněpráce, které nebudou provedeny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o provedení obnovy zpevněných ploch, pokládky nové betonové dlažby včetně souvisejících
zemních prací.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen
„smlouva").

S00JP012JXCP



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo: „Kanalizace Klečúvka”

il. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 3 je zúžení článku I. Předmět smlouvy o neprovedené stavební práce
specifikované tímto dodatkem, dále změna článku III. Doba a místo plnění a článku IV. Cena za dílo.

2. Článek I. Předmět smlouvy se zužuje o neprovedené pi^ce jejíchž soupis je obsažen v příloze

tohoto dodatku.

3. Článek lil. Doba a místo plnění se mění následovně:
Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se s ohledem na nutnost dodržení kvality a
technologických předpisů v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických
důvodů nebylo možno provádět práce prodlužuje o cca. 4 týdny do 24. 11. 2017 (tyto dny jsou
evidovány ve stavebním deníku a doloženy vyjádřením ČHMÚ).

4. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně;
Původní cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č.2 v celkové výši 14 123 820 bez DPH se tímto
dodatkem snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 159 500 Kč bez DPH dle jejich ocenění v
soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:
Cena za dílo dle SOD ve znění dodatku č.2;
Dodatek č. 3:(méněpráce)
Cena díla ve znění Dodatku č. 3 celkem:

14 123 820 Kč bez DPH
- 159 500 Kč bez DPH

13 964 320 Kč bez DPH

(slovy: třináctmilíonůdevětsetšedesátčtyřitísrctřistadvacet Korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dífo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana

obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly,

že ho nepodepsaiy v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a
svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.3 v Registru smluv.

Příloha - soupis měněprací včetně jejich ocenění

Schváleni finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 9.1,2017, č. J. 26/1R/2017

Schválení uzavřeni smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona 6.128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 5.12.2016, 6. j. 40/24R/2016, schválení uzavřenísmlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 20.3. 2017, č. j. 7S/6R/2017, schválení uzavření Dodatiíu Č. 1
Datum a čísloJinací: 26. 6. 2017, č. i. 53/13R/2017. schválení uzavření Dodatku č. 2
Datum a Číslo jednací: 20.11.2017, č. j. 73/23R/2017, schváleni uzavření Dodatku č. 3
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Rekapitulsce ditů

čislo Nárev typ dílu Celkem %

5 Komunikace HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

99 Staveništni přesun hmot HSV

Cena celkem

Zpracováno programem BUlLDpower S, ® RTS, a.s.



Položkový rozpočet

41/2 Kanalizace Klečúvka - DSP

01 Náklady uznatelné

LM310 Zpěvněné plochy - Méněpráce

P.č. Číéb pc^ožky Název položky MJ množství cena / MJ C^kem
Díl: 5 Komunikace

1 564861111 Podklad ze štědcodrfě ŠD tl 200 mm m2

Skutečná výměra nové dlažby: 80,0

Rozpočet: -402,0

2 596211122 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

skupiny B pl do 300 m2

m2

Skutečná výměra nové dlažby: 80,0

Rozpočet; -402,0

3 59245110 Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní m2

bil: 96 Bcuránf konstrukcí
4 113106121 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikaci pro pěší z

betonových nebo kamennýdi dlaždic

m2

5 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t

6 979062219 Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti po suchu t

Dít; 99 Staveniětní přesun hmot
7 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.


