
Číslo smlouvy objednatele: 0233/2017/ORM

DODATEK Č. 2. (0233/2017/ORM/2)
ke smlouvě o dílo č. 0233/2017/ORM ze dne 07.09.2017

„Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R • ul. Na Pareničkách" a „Prodloužení vodovodu Rožnov 
p. R-ul. Na Pareničkách"

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen .občanský
zákoník"), mezi smluvními stranami

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO: 00304271 
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomir Šnejdrla, Ing. Marek Moll
tel.: 739 503 661,739 503 633
e-mail: sneidrla.or@roznov.cz. moll.or@rozrov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu 249 738 406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel')

2.
*Varianta 1: Dodavatel /o právnická osoba
COMMOQUM, spol. s r.o.
se sídlem: Valašská Bystříce 225, 756 27 
IČO: 46577238 
DIČ: CZ46577238
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 3318 
zastoupen: Miroslavem Zezulkou, jednatelem__________

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: 
bankovni spojeni: komerční Banka, a.s. 
číslo účtu (zveřejněný účet): 4000702-801/0100 
tet.: 571 646430
e-mail: commodum@commodum.cz 
(dále jen jako „zhotovitel')

I.
Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou stavební práce (dále jen „vícepráce") a nerealizované stavební práce (dále jen 
„méněpráce") k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. 
R- • ul. Na Pareničkách" a „Prodloužení vodovodu Rožnov p. R - ul. Na Pareničkách". Vícepráce i 
méněpráce jsou součástí veřejné zakázky na stavební práce, jejichž realizaci sjednaly smluvní strany Smlouvou 
o dílo ze dne 07. 09. 2017, objednatelovo č. smlouvy 0233/2017/ORM (dále jen .smlouva o dílo”) a dodatkem 
smlouvy Č.1 (0233/2017/0RM/1) ze dne 04.12. 2017.

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Předmětem 
dodatku je dále změna předmětu plnění z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu realizace díla.
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S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, 
na změně předmětu plněni uvedeného čl. II. smlouvy o dílo a úpravě ceny sjednané v čl. IV, smlouvy o 
dílo z důvodu potřeby provedení viceprací vyvolaných v průběhu realizace díla a neprovedení 
méněprací v průběhu realizace díla.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV., odst. 15 smlouvy o dílo dohodly na uzavřeni jejího dodatku č. 2., 
jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívajíc! v provedení recyklace 
stávající komunikace a položení živičných vrstev komunikace v rozsahu daném změnovým 
listem ZL01 v celkové ceně 688.962,56 Kč bez DPH uvedené v Položkovém rozpočtu 1.

2,

3.

Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce spočívající ve frézování živičného 
krytu, provedení podkladních vrstev ve výkopu a asfaltového betonu v rozsahu daném 
změnovým listem ZL 01 v celkové ceně 613.503,10 Kč bez DPH uvedené v Položkovém 

rozpočtu 1.

3,2.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo nově zni:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 
Cena viceprací bez DPH dle dodatku č. 2 
Cena méně prací bez DPH dle dodatku č. 2

Celková nová cena díla bez DPH 
DPH (21%)

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH

3.4. Podrobnější vymezeni změn vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.1. a 3.2. tohoto 
dodatku je uvedeno ve změnovém listě ZL 01 a položkovém rozpočtu 1.

2.347,169,19 Kč 
688.962,56 Kč 
613.503,10 Kč

2.422.628,65 Kč 
508.752,02 Kč

2.931.380,67 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po dvou.
4 Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 23.03.2018 usnesením

a .mm
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svými podpisy.

h ‘iV Rožnově p. R, dne



OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 01
COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225Zhotovitel:

Datum: 6.3.2018Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm

Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu - Rožnov pod Radhoštěm, ul. NaNázev akce: 

Pařeničkách
poštouQ e-mailem^] faxem^) osobněl |Způsob odeslání / předání 

datum:

Odkazy na specifikaci: Příloha ZL

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Příloha ZL

Předmět změny: Změna technologie opravy komunikace po výstavbě kanalizace a vodovodu v ul. 

Na Pařeničkách.

Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací související s výstavbou kanalizačního a 

vodovodního potrubí byla odkryta skladba stávající komunikace, která je následující:

- vrstva asfaltobetonů v tloušťce od 4-6 cm

- vrstva nespecifikovaného kameniva 8-12 cm

- vrstvy jílů, popř. jílovce

Zhotovitel nemůže nést záruku za provedení obnovy komunikací dle PD, protože skladba stávající 

komunikace mimo budovanou kanalizaci a vodovod je nedostatečná. Po odfrézování 5 cm 

asfaltobetonů nezůstane žádná ložná asfaltobetonová vrstva. Rovněž vrstva stávajícího kameniva 

je nedostačující a zcela jistě na ní nebude naměřena hodnota deformačního modulu Edef 2, která 

by měla být kolem 100 MPa.

Zhotovitel navrhuje sjednotit konstrukční vrstvy komunikace Na Pařeničkách nad i mimo rýhy 

provedením recyklace za studená, čímž docílí potřebného vyprofilování komunikace s únosností 

Edef2 = 100 MPa. Tyto náklady budou ze značné části hrazeny z úspor za asfaltobetonová vrstvy, 

které nebude nutno realizovat, a které jsou součástí projektové dokumentace a SOD.

Počet připojených listů specifikací: 3

záměr objednatele Q chyba v PD O chyba zhotovitele^ vyšší mocQ jinéx)kolnosti[X]

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko investora:

souhlasí bez připomínek

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasí bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí bez připomínek

Příloha: specifikace provedených prací



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01
!COMMODUM, spol. s r. o. Valašská Bystrice 225Zhotovitel;______

Změnový list vystavil: Ing. Tomáš Mikuláštík

6.3.2018Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna technologie opravy komunikace po výstavbě kanalizace a vodovodu v ui. Na Pařeničkách.

Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací související s výstavbou kanalizačního a 
vodovodního potrubí byla odkryta skladba stávající komunikace, která je následující:

- vrstva asfaltobetonů v tloušťce od 4-6 cm

- vrstva nespecifikovaného kameniva 8-12 cm

- vrstvy jílů, popř. jílovce

Zhotovitel nemůže nést záruku za provedené obnovy komunikací dle PD, protože skladba stávající 

komunikace mimo budovanou kanalizaci a vodovod je nedostatečná. Po odfrézování 5 cm 

asfaltobetonů nezůstane žádná ložná asfaltobetonová vrstva. Rovněž vrstva stávajícího kameniva je 

nedostačující a zcela jistě na ní nebude naměřena hodnota deformačního modulu Edef 2, která by 
měla být kolem 100 MPa.

Zhotovitel navrhuje sjednotit konstrukční vrstvy komunikace Na Pařeničkách nad i mimo rýhy 

provedením recyklace za studená, čím docílí potřebného vyprofilování komunikace s únosností 

Edef2 = 100 MPa. Tyto náklady budou ze značné části hrazeny z úspor za asfaltobetonové vrstvy, 

které nebude nutno realizovat, a které jsou součástí projektové dokumentace a SOD.

Počet připojených listů specifikací: 3 

Cena méněprací bez DPH:
Počet připojených výkresu:
Cena víceprací bez DPH:

-613 503,10 Kč 688 962,56 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

75 459,46 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro 
celé dílo.
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W Stavba; 

Rozpočet:

Položkový rozpočet stavby - P1

Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu - Rožnov p. R. ul. 

Na Pařeničkách

Oprava komunikace - Vícepráce + Méněpráce

50

IČO: 00304271 

DIČ: CZ00304271

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128 

75661 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 46577238 

DIČ: CZ46577238

COMMODUM, spol. s r.o.Zhotovitel:

Valašská Bystřice 225 

75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: Machýček

CelkemRozpis ceny

75 459,46HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

75 459,46Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

75 459,46 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZKZaokrouhleni

75 459,46 czkCena celkem bez DPH

Stránka 1 zZpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

Oprava komunikace01 0 75 459 75 459 100

LM0512a Oprava komunikace - Méněpráce 0 -613 503 -613 503 -813

LM0512b Oprava komunikace - Vícepráce 0 688 963 688 963 913

Celkem za stavbu 75 459 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce1 HSV -18 052,89 -24

Komunikace5 HSV 672 160,00 891

Komunikace pozemní5 HSV -579 996,28 '769

Přesun sutě997 HSV -15 261,38 -20

Přesun hmot998 HSV 16 610,01 22

Cena celkem 75 459,46 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
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W O: 01

___________ Položkový rozpočet - P1_________________________

Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu - Rožnov p. R. ul. Na Pařeničkách

Oprava komunikace

LM0512a Oprava komunikace - MéněpráceR:

P.čjČíslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -18 052,89

1 113154223 Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 
m2 bez překážek v trase

Komunikace pozemní

m2 -443,56000 40,70 -18 052,89

Díl: 5 -579 996,28
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

2 565175113 m2 -356 44000 532,00 -189 626,08

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 

3 573231106 m2 -356,44000 13,70 -4 883,23

4 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 -800,00000 267,80 -214 240,00

360,205 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 
3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 -356 44000 -128 389,69

-662,40000 64,7016 599141111 Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou -42 857,28m

Díl: 997 Přesun suté -15 261,38
7 997221551 41,60Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km -56,77600t -2 361,88

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

5,308 997221559 t -1 078,74400 -5 717.34

9972216119 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t -56.77600 55,00 -3 122,68

10 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

-56,77600t 71,50 -4 059,48

Díl: 998 Přesun hmot -192,55
111998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
80,00 -192,55t -2,40682

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s.
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Položkový rozpočet - P1

Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu - Rožnov p. R. ul. Na Pařeničkách

Oprava komunikace

Oprava komunikace - VícepráceLM0512bR:

P.č. Číslo položky Název položky Celkemmnožství cena / MJMJ
672 160,00Pil: 5 Komunikace

m2 | 800,00000 224 000,001 5661111R1 280,00Recyklace 0/32 C (na místě); 150 mm; TP 208

Cena obsahuje: :

- přistaveni a odvoz strojní sestavy: :

1x recykler WR, 1x silniční válec, Ixgrejdr, 2x 
autokropice, 1x dávkovač sypkých pojív :

- rozfrézovánl a reprofilace včetně hutněni a rovnáni do 
příčného a podélného sklonu :

- recyklaci za studená včetně hutněni a rovnání do 
příčného a podélného sklonu

- dovoz vody k recykler u :

- nákup a dovoz hydraulického pojivá :

- dokončovací práce na stavbě podle povětrnostních 
podmínek: kropení:
- průkazní a kontrolní laboratorní zkoušky ve skladbé a 
četnosti dle TP 208 pro danou třídu PK:

800,0 800
m2 800,00000 265,00 212 000,00565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, tl. 5 cm2

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 __________________

m2 . 1 600,00000 21 920,0013,703 573231106

800Postřik na ACP : 800,0

800Postřik na ACO : 800,0

214 240,00Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 800,00000 267,804 577144121

16 802,56Přesun hmotDíl: 998
210,032001 16 802,565 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
80,00t

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s.


