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DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 28. 06. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

„Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení" 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 
IČO: 
DIČ: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci technické: 
Tel: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zhotovitel: 
IČO: 
DIČ: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 

tel./fax: 
osoba pověřená vedením stavby: 
tel.: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

Kraj Vysočina 
708 90 749 
CZ70890749 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Jan Kalina 
564 602 419/724 650 121 

Sberbank CZ, a.s. 
4211042428/6800 

PKS stavby a.s. 
46980059 
CZ 46980059 
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 
Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva 
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek nebo Ing. 
Libor Hanousek, stavbyvedoucí 
566 697 201/ 566 697 384 
Ing. Libor Hanousek, stavbyvedoucí 
724 099 821 
MONETA Money Bank a.s. 
175972792/0600 
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 930 

II. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 06. 2017, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne: 27. 12. 2017 (dále jen „Smlouva") je změna předmětu díla, a ceny díla 
jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Vlivem 
extrémních klimatických podmínek v období I. čtvrtletí 2018, kdy nemohl zhotovitel provádět 
betonářské práce, aniž by tím neporušil technologické postupy, byly smluvní strany nuceny 
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změnit postupový a konečný termín dokončení díla, jak vyplývá z upraveného 
Harmonogramu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly v souladu s či. 3, 4 a 13 Smlouvy na 
uzavření Dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 

1) ČI. 2. Předmět díla 

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v 
Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2) ČI. 3. Termín a místo plnění, staveniště; odst 3.3 a odst 3.4.2 se mění a nově zní 
takto: 

3.3. Dokončení díla jako celku se sjednává nejpozději do 02.01. 2019 

3.4.2. dokončení hrubé stavby (železobetonové konstrukce + vyzdívka obvodového pláště) -
nejpozději 11 měsíců od předání staveniště 

3) ČI. 4. Cena za dílo, odst 4.1. se mění a nově zní takto: 

4.1 Cena předmětu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH: 75 236 726,38 Kč 
slovy: sedmdesátpětmilionůdvěstétřicetšesttisícsedmsetdvacetšest,38/100 korun českých 

Rekapitulace ceny: 
Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2 bez DPH: 74 944 552,28 Kč 

Cena víceprací a méněprací: 
Cena víceprací bez DPH: 321 621,45 Kč 
Cena méněprací bez DPH: -29 447,35 Kč 
Cena více-méněprací bez DPH: 292 174,10 Kč 

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2 
Cena díla bez DPH: 75 236 726,38 Kč 

III. Ostatní ustanovení 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy 
- Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od 
samého začátku. 
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Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel. 

Příloha: 1) Změnový rozpočet 
2) Harmonogram prací 

Žďár nad Sázavou, ?.,?..'P.3r ^ 

za zhotovitele: 

<?'S» rKS stavóy 
Brněnská 136/38 

591 01 Žďár nadŠáz. 
^DX: CZ46Í60059 

"rCH REPUBLIC 

Ing. Petr Podaný 
místopředseda představenstva 

Jihlava, 

za objednatele: 

2 2 -03- 2018 

Kraj vysocí 
ÍLpAij. ; 77~iB7 33 

V 2 flčZvu 7 
MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje 

Ing. Jaroslav Kladiva i 
pověřeny člen představenstva 
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Příloha dodatku e.1 Dodatku í.2 Smlouvy o dflo uzavfan* dno 28.06 2017 

Stavba Nemocnice Nové MHto m Morav* - Pavilon <W*kého oddAlanl 

anKiiwii 
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Gani díla po uzavftnl Dodatku C. 2 ItwiDPH 73 7X r&.M 



• úprava napojení pavilonu interny na dětské oddělení, 
včetně Dřeložkv vodv včetně přeložky vody 

Položkový rozpočet stavby 

o*?*1 

ko:; 

3397 

SO 01 

Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení 

SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY 

i iidnatei 
Kra] Vysočina 

Žižkova 1882/57 
587 33 Jihlava 

IČO: 70890749 

DIČ: CZ70890749 

Zhotovitel PKS stavby a.s. 
Brněnská 126/38 

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1 

IČO: 46980059 

DIČ: CZ46980059 

Popis změny 

Na základě žádosti investora projektant provedl přeřešeni finálního stavu terénních úprav v severo
východním koutě mezi osami l-K dětského oddělení, pod výtahovou šachtou objektu interny. Změna zahrnuje 
úpravu hloubky stávající vodovodní přípojky pavilonu Interny a odstranění stávajícího zemního valu ve styku s 
novostavbou dětského pavilonu (severní fasáda) a pavilonu Interny. Dále změna zahrnuje úpravu a doplnění 
obou venkovních fasád a finalizaci terénu v dotčeném místě. 

I HSV 168 698,28 

I PSV 123 475,81 

MON 0,00 

VedlejSí náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem v Kč bez DPH 292 174,10 CZK 

v Novém Městě na Moravě dne 20.3.2018 

Za zhotovitele - Ing. Hanousek Za objednatele - íhg. Kalina 

. kdj 
Za TDI - Ing. Farka Za projektanta - Ing. Kudllk 



Změnový list č. 05 - Venkovní úprava napojeni pavilonu Interny na dětské odděleni, 
včetně přeložky vody 

jGpf) Nemocnice Mésto na Mořiví - Psvíton dětského odd Alani 
SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY 

tort: 

p,t, K6d Popis MJ Výměra Jedn, cena Cena 

SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY 
HSV 

1 

5T122201102 

6r 122201109 

1 122999101 SFC 

8r 161151321 

22r 101411131 RTO 

24r 133403153 

11r 584999005 SPC 

2 84999903 SPC 

16r 97899946 SPC 

3 98199901 SPC 

A 98199902 SPC 

5 98999101 SPC 

99 

59r 098012022 

60r 953909101 SPC 

PSV 

713 

72r 71399901a SPC 

m3 

m3 

m3 

m2 

Práce a dodávky H9V 

Zemní práce 
Odkopá vky a prokopávky nezapažflné v horrané ff. 3 objem do 1000 m3 s naložen i m 
výkopku 

" Gdkopávka pro okapový chodník * 

" OdKopévka stávajícího valu " 

Příplatek za lepwosl u odkopávek v hominé tM až 3 

" Lepivost 50% " 

D+M Příplatek za ztíženi podmínek při odkgpávkéch v hommó If 3 
Píolné úprava terenu přes bUO m? zemina If 1 ai 4 neravnosb do +/- 150 mm v 
rovinné a svahu do 1 5 

Úprava ploch pfed realizací zpevnéných ptoch" 
D+M Založení nového parKoveno trávníku vysev em v rovmé a ve svahu do 1 5 v£efné' 
zábvky - Specifikace dle PO m2 
' Lena včetné vysevú v roviňé I ve svahu travního semena. trávňiKĎvý substré!. 
za válcováni odstraněni kamene, zarovnáni hnojeni, hnojiva Vóetné aplikace 
přípravků pro podporu zekořenéni a vzrůstu" 

Založení nového trávníku" 
Qbdétónl půdy hrabáním v rovmé a svahu do 1 5 m2 

Příprava zeminy před realizaci nového trávníku a záhonu * 

Komunikace 
D+M Okapový chodník - Specifikace dle PD m2 

Skladba"* 

- Balonová dlažba - tf 60mm - 15.16m2 " 

- Loíe za Stftrkodrti (4-8mm) - 0 40rnm * D.6m3 " 

- átérkódrť (l6-32mm) - D 150mm • 2.17m3 " 

• Geotextf* 400g/m2 -15 B5m2 " 

Cana sWadby včetné zíratného" 

Trubní vedeni 
D+M Vodovodní potrubí - Specifikace dle PD m 
14 V cené •" 
' - Výkopové práce, manipulace t vykopkem a jeho"odvoz zhzenl paženi á jeho 
odstranénl. zásyp rýhy vhodným dobře zhutnileíným matenélem. uvedené plochy do 
původního/nového slávu dle PD" 

- Potrubí užitkové vody vdetné podkladního tola obsypu potrubí a výstražné fólie 

- Tlakové zkouiky tésnosb potrubí " 

- Desinfeke a proptach potrubí " 

- Přesun hmot * 

Ostatní konstrukce a prtce-bouránl 

Náklady spojené s odvozem a utažením syparany m3 
' V položce zahrnuto naloženi. ódvóž~íypaniny. atoženi a rozprostřeni sypaní rty hrubé' 
lerénnl úpravy, likvidace v souladu se zákonem č 185/2001 Sb o odpadech, dle 
technologie a mlate určené zhotovitelem, včetně poplatků za utažení sypanmy " 

Odvoz zeminy z odkopávek 

Demonnláž stávající betonové Šachty - Specifikace a rozsah dle PD m 

* Odstranění alávajíci kanalizační Šachty - &nižení výíky * 
* v cenó zahrnuty výkopové práce, zemni prate fftélňipuíaísů a vyKopkem a /eha 
odvoz zřízení pažení ajeTto odstraněni, zásyp rýhy vhodným dobře zhutmtelným 
matenálem, uvedené plochy do původní ha/nového stavu dle PD" 

Včetně naloženi, svislého a vodorovného pfesunu šúfi. odvoz stavabnj šutr. likvidace ' 
v souladu se zákonem á 185/2001 Sb. o odpadech dle technologie a místa určené 
zhotovitelem včetně jjoplaíkii za uložení odpadu" 

D+M Úprava snížené šachty - Specifikace a rozsah dle PD sada 
Uprav stávající kanalizační lactuy V cené veikeré poslušenství a tvarovky pra 

upravu Šachty" 
'* včeiné natažení, svisjého a vodorovného přesunu sub. odvoz síávébní autf. likvidace' 
v souladu se zákonem t 185/2001 Sb o odpadech dle technologie s místa určené 
zhotovitelem, včetn# poplatku za uložení odpadu" 

D+M Napojeni a rozpojeni slévajícího poirubí - Specifikace dle PD sada 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m l 

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV Kč 

• Výpomoce doplňkové práce a dodávky. Kompletace níže neuvedené a pod " 

Práce * dodávky PSV 
kolace tepelné 
D+M Kontaktní zateplovaci systém, mmeréíni veta H 220mm včetné povrchové úpravy 
- provedení dle ČSN (ETICS) - Specrfikace dle PD - F1 m2 

230,66 

1378 

21688 

115.33 

11533 

216,88 

13,76 

13.7B 

88,16 

88J6 
88.18 

88.16 

13,76 

13 78 

15,60 

1560 

230.66 

230 66 

350 

1.00 

200 

2.01 

1 00 

1.00 

50,24 

46.58 

15.65 

125,00 

10,37 

7,65 

1.36 

564,06 

A 170,00 

155 00 

155.00 

1400,00 

1M 698,28 

40 £96,38 

10 744,25 

1 604.07 

27 110 00 

142.65 

674 42 

110,90 

7 782,32 

7 762.32 

6E 052,00 

65 052.02 

H 417,30 

35752.30 

6 925 00 

6 500.00 

2 240.00 

1 860.28 

450,28 

1400,00 

123 475,81 

76 738,16 

63-129,96 



74r 713999{;-řSrHrf 

6 71399S03 S^C 

I i 

71399604 SPC 

81 rj 998713202 

82r j999713 

L. 

767 

767999101 SPC 

998767202 

999767 

" Zateplení fasády " 
" - Tepelná izolace z Kamenné vlny s podélnou orientaci vláken a vyztuženou nořní 
vrstvou - 0 220mm " 

" - Výztužná tkanina včetně zesílení síto viny u ostěnl a nadpraží otvoru " 

" - Armovací stěrka bezcementové " 

• - Finální povrchové úprava přebarvenou organsckou omítkou " 
* - 2x nátér fasádní barvou na bázi silikon. pryskyřice s přídavkem uhlíkových vláken a 
fotokalalytickými pigmenty vč penetrace" 
" Cena zahrnuje taká fasádní minerální zátky, soklové bity z protlačovaného 
eloxovaného hknlku ti 1.5mm. upevněni desek lepením a kotvícím materiálen* " 
* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ láká dřlaláčrit a žakončovacl liéty. 
rohový a lemovaci systém" 

* V cené )e taká zakrýváni vné^fllch otvorů a očištěni podkladu tlakovou vodou " 

" Cena zatepleni včetně ztratného 

: 
TflgJiiMitt CEOKlCw IWETB íl. -Specifikace dle PO • F4 i 

* íf=i\*r% 

řfljtrw1 n.nimi caén pWDfmft 
Líi&>eřiiáu lh~ÍH5Í'Ii|TSfiríř*ISifT wíwllii VÍUTH "I3SIF 

•: „ •-jLi iIAt+' Cj -v; 

i vláken a vyztuženou horní 

KČ 

781 

lV 701771114 RTO 

12 7B1771115 RTO 

13 701779196 

U 701999101 SPC 

HOr 998781202 

14ir 999781 

ti? 
eisitsa*- •iaí? čífi i L tic fr« 

,• jiiwhii nito* 
! trp*" tfíífciČÉ- i '* JÍ '•» -*9 Vf!« i ÍŠs2« v 

.'Paíiu ir2ř3tf|-r 

" - Výztužná tkanina včetně zesíleni sltovmy u ostěnl a nadpraží otvorů " 

"* Armovací sl&rka' 

* - Finální povrchová úprava přebarvenou organickou omítkou " 
" - 2* ňátěřlasádní barvou Tiš bázi silikon, píyikyfičě~B přídavkem uhtikových vláken o 

. Foto katalyticky mi pigmenty vč penetrace* 

f • Keramicky obklad dle A na vyspraveném doplněném a dokotveném ET1CS • 
" Cena zahrnuje laké íášédňí minerální zátky soklově" E&ý z protlačovaného 

i eloxovaného hlmiku II i .5mm, upevněni desek lepením a kotvícím materiálem " 
* Cena zahrnuje sfcladbii KZ5 uvedenou vT? "Taká dtielačřil a žakončovacl liáiy 
rohový a lemovaci systóm" 

1" V ceně je také zakrýváni vnéjSEch otvorů a očailěnl podkladu tlakovou vodou " 

' Cena zatepfenf včetně ztratného" 

* 1PP-
D+M Vyspraveni .dópíňfiňi a úprava ukončeni stavajiči provětrá váná Fasády vu DeseK 
Specrfikace dle PD - B 

" Cena včetně ztratnáho * 
'* Cena zahrnuje Jaká fasádní miňétáíňi žatky sokiovó Bétýz proaadovarAtvT 
boxovaného hlmiku u 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem 

Přesun hmot procentní pro Izolace tepelné v objektech v do 12 m 

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 
a "Zaifftočká^ypomoč dóptíkovól>ráce. kompletace.zfižeňi prostupů žapravehí 
prostupů, apod" 
Konstrukce zámečnické 

D+M Skříň pro ochranu svislého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK 

* SK skříň včetně tepelné izoíace tí 300 oplechovánl a dvlíky " 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m 

Stavební práce a dodávky spojené 9 provedením funkčního celku 767 
. Zedníčků výpomoc doplňkové přácěrkomptěláče zřízeni prostupu zapravení 
prostupů spod" 

Dokončovací price • obklady keramické 

•» ainst i Ssfccrtfeipif PD D 

*" Obklad vnější IPP " 11.31 m2 
" V ceně híňikóvé profily rohové, ukončovacl a přechodové lak© spárováni 
vodood pudovou epoxidovou hmotou a tenkovrstvá flexibilní lepidlo Součástí dodávky 
fa těsnicí ffexibifní pás stěnaAerén a stokováni koutů • 
" Součásti zednická výpomoc doplňkově práce.kompletace.zřízení prostupu.zapraveni 
prostupů apod" 
D+M Obklad vnéjíi keramicky - barevné rozměrově snadný tns šlávájicim -
Specifikace dle PD A m2 

' ObWad vnějii 1PP" 17.62m2 
* V čené hliníkové profily rohové, ukončovacl a přechodové, laké spárováni 
vodoodpudivcHu epoxidovou hmotou a tenkovrstvá flexibilní lepidlo Součástí dodávky 
je těsnicí flexibilní pás stěna/lerán a silikováni koutů " 

Součásti zednická výpomoc doplňkové práce xompletace.zftzem prostupu zapravem 
proílupů apod " 
"Pftplatek k monLnři obxi&au vně^Sich z dtažďic keiam»ckycn za spárování trnewii 
dvousložkovým 

OM Poprava podkladu stávajících konstrokci - Specifikace dfe PD 
' • Vyíaiténi podkladu vyspraveni, vyrovnáni odstraněni nerovnosti apod" 
11 31+29.51 

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m 

Stavební pr&c© á dodávky spojené s provedením funkčního celku 7fl1 
Zednické výpomoc,doplňkové práce,Kompletace zrtzent prostupu.zapravent 

prostupů apod" 

Celkem 

\ %  

'kč 

m2 

m2 

m2 

% 

Kč 

-50 24 

11 ee 

11.89 

4 60 

1,05 

1.00 

1.00 

1.00 

100 

17e. 
1 00 

I.00 

II.31 

11 31 

17,62 

1762 

28.93 

26 93 

3.37 

1,00 

586,13 

2150.00, 

I 

520.00 

3 090.00 

14 290.00 

65.00 

2 360.00 

760.00 

36.70 

160 00 

235.60 

1 500.00 

-29447,35 

I 

26 476.55 

1 014,00 

3 890,00 

10 76é,aa 
14 290.00 

116 35' 

2 360,0C 

29 971,30 

0 595 60 

13 391,20 

1 06173 

4 620 60 

703.07 

1 500,00 

292174.10 

CELKEM |D.1.1.ASR 292 174,10 
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l i i t l š f i ®  
•nrriu 1' T.jJC! 

'"Kitíajjj rrzr-.Vijy u -iriliirr- ianjrtv 

60ÍÍŠ*ai Í--3ACE 
Tjmii piyb» 
o ? y x J l i h f  

S t nrri:n> • i < 
'jt- HlÉitriwput 
~1J \t- - y - r*| •* 
"•Z2 JR HHJH VMJHIL-. 
784 Sótowfcovači prače - maoy 

Dokončení demolice objektu dětského oddáleni - do 4 měsíců od 
zahájeni 

50 Ó< NOVOSTAVBA B.UCO'iV 

SO 01 -D.1.1. ASR 

VHť »frr:tTi|»:i-
j0T3vy pr-jUtlj. F1=*lj MjUHl 

» p g=j- HLÍ in 

• • i2i" ť •. .!• -!•»• "•!' I ry='" 
712 PgvWaiv* tayftny 
713 Iroto t»ó#fcV4 
7fl3 XťHtfflrt:c« lucftá vylUvfry 
TQfl Hawinim tňiWKn* 
771 PomaftytdUttic _ 
772 PodfrUn z. lurnu 

j D u  777 PodtatiY Mé 
781 OoKonfiwc) prie* • 

7B4 ^onftypcf jrto-
7m Ctfcíwfc* Úpravy 
m-M tHMni prie* • dodévty IDE 

Dokončeni hrubé fl*vby - do 10 06. 2019 

SO 01 - D.1,1.b>0£. VYKOPY 

Omtnl mnUnrtc* * préoMxjurtnl 
"Stum hmot 

SO 01 - P.1.1.C.01. VYPIŠ DVERI 
KoratruKc* trufttařmA 

SOQ1- Ď.1.1.C.02. VYPIŠ OKEN 

SO 01 - Ď.1 1.C.0S. VYPIŠ ZAMECM1CKYCH VÝROBKU 

SO 01 - D.1,1.c.Q6. VYP1S KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKU 
a e r  76* Knrtttnito* fcUmflWké 

SO 01 - D.1.1X.07, VYPIŠ OSTATNÍCH VÝROBKU 
7gg OtUtnl prie# • dod*v*Y 

SO 01 ̂  0,1.3.1. EPS. ERO 
741 ÉUfctrttfflflntAtftí pfea • EPÍ" JW 

Ewaromontážnl prtea • ERO 
S001-D.1A1.ZTI 

73» ZW*Uctwtt-vn»fnllMJMMzMi» 
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