
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.12.2017

č. objednatele: S/450/2017/OS 
č. zhotovitele: 23014/17

Objednatel:

a
Zhotovitel:

Smluvní strany
Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5 
zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Evžen Mošovský 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Bříza 
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687____________________

spojení: 
čt u:

Sport-Technik Bohemia s.r.o,
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 
zastoupený: Milanem Vopičkou, jednatelem 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
IČO: 49618555 
DIČ: CZ49618555
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Doručovací adresa: Sokolovská 126/40, 185 00 Praha 8
Tel.: 1^_________
E-mail:

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 7.12.2017 uzavřené 
mezí smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízen! na veřejnou zakázku na stavební 
práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů pod názvem „ZŠ Janského a ZŠ Kuncova - rekonstrukce sportovišť" Část 1 - 
ZŠ Janského - rekonstrukce atletické dráhy (dále jen „Smlouva" dále též „Dílo").

2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo 

zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

3. V průběhů provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze 
Smlouvy.

4. Smluvní strany se z uvedených důvodu dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují dobu 
plnění Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1").
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II.
Změna závazků ze Smlouvy 

Změna Díla

1- Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce odsouhlasených oběma smluvními 
stranami v souladu s čl. 8.18 Obchodních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy.

2, Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací jsou podrobně uvedeny v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou změnového listu č. ZL-1 který je společně s položkovým rozpočtem 
nedílnou přílohou tohoto Dodatku č 1 a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

III.
Cena Díla

1- Celková cena dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací dle tohoto Dodatku 
č.l byla vyčíslena na částku celkem 301 362,- Kč bez DPH.

2. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena 
technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém 
rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě 
a čase plnění.

3. Při realizaci dodatečných stavebních prací dle ZL 1 $e jedná o dodatečné stavební práce, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodu spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilítu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladu a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku; pokud bude provedeno více 2měn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce.

Jedná se o nepodstatnou změnu Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kterou nemusí 
Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.
Dále v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst souvisejí se změnou Smlouvy provedenou dle 
§ 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

4. Celková cena díla dle čl. 3. Smlouvy se zvyšuje - viz tabulka:

Dodatečné stavební práce - shrnutí

celková cena díla dle Smlouvy bez DPH 6 318 584,- Kc

cena dodatečných stavebních prací dle ZL- 1 tohoto Dodatku č. 1 bez
DPH 301 362,- Kč

nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 6 619 946,- Kč

DPH 21% 1 390 189,- KČ

nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH 8 010 135,- Kč
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IV.
Doba plnění

1. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, byly práce dle Smlouvy přerušeny se souhlasem 
technického dozoru objednatele po dobu 34 dní. Dále z důvodů provedení dodatečných stavebních 
prací byla v souladu s čt. 3.9. Obchodních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy, se souhlasem 
zástupců obou smluvních stran prodloužena Ihuta k plnění Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení díla se prodlužuje a nově stanovuje na 
10.5.2018.

V.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v 
platnosti.

2. Tento Dodatek č.l je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 
seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté 
vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy

3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho 
část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí 
hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisu, zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, 
že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje 
předchozí souhlas Zhotovitele.

4. Nedílnou součástí Dodatku č.l jsou následující přílohy:

■ Změnový list ZL-1 vč. položkového rozpočtu

5. Tento Dodatek č.l se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. UR 0179/2018 ze dne 
23.4.2018.

V Praze, dne - ^ (5 m

Objednatel:

RNDr, Marcela Plesníková
místostarostka

V Praze, dne

Zíiatoyitei:

:4 -05- 2018

Milan Vopička
jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „ZŠ Janského - rekonstrukce sportovišť

Číslo změnového listu: ZL-1
Název změny: POSUN TERMÍNU DOKONČENÍ VZHLEDEM KE

KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM A VĚTŠÍMU ROZSAHU 
PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

ZS Janského - rekonstrukce
atletické dráhy.

.. .:r-\■ ;~JX*
- ■ 12

Adresa objektu:

ZŠ Praha 13, Janského 2189
;:o ' V

* . ► < J.-y * Vt},. J * »*..* aV

T~‘

" íjfrj/ r
?*23*

Navrhovatel změny:
Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Praha 8, Sokolovská 126/40, PSČ 186 00

Popis změny:
Po zahájení stavby bylo nutné stavbu opakovaně zastavovat vzhledem ke klimatickým 
podmínkám za kterých nebylo možné dodržovat technologické předpisy.
8.1.-18.1.: podmáčené podloží po deštích (není možno pokračovat v zemních pracích)
26.2. -12.3.: stavba přerušena z důvodu silných mrazů(zem zamrzlá do hloubky 25cm)
13.3. -20.3.: rozmáčená zemní pláň,nemožný příjezd mechanizace na stavbu
Při bourání stávajících obrub bylo zjištěno, že betonové lože a tím i celkový objem je oproti 
předpokladu uvedeném v PD podstatně vyšší.
Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace počítala s jiným druhem 
podkladního materiálu a vytěžené množství zeminy není přepočítáno se správným koeficientem 
(víz. prohlášení projektanta). Dále bylo zjištěno, že je nutná lokální úprava základové pláně 
vzhledem k její nedostatečné únosnosti. Navrhujeme pláň lokálně odtěžit a doplnit podkladní 
štěrkovou vrstvu.

1. Vybourání stáv.silnič. obrubníků stávajících hřišť

2. Poplatky za skJádky - stávající odpad

3. Poplatky za Skládky - vytěžená zemina 957 m3,x0,3

4. Doplnění podkladní vrstvy

5. dopravní náklady

Zdůvodnění změny:
Klimatické podmínky a změna rozsahu provedených prací
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Doložené přílohy:
Příloha č.l: kopie stavebního deníku
Příloha č.2: rozpočet víceprací v

Předkládá: Sport technik bohemia s.r.o. Datum: 28.03.2018

Dopady změny:
na časový plán výstavby: ANO, posun termínu dokončení do 10.5.2018

- ná cenu stavby: ANO, vícepráce v hodnotě 301.362,- bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Vyjádření objednatele:

V Praze dne:

Za technického dozora investora: 
Jméno: Ing. Jan Bříza

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

Za projektanta stavby: 
Jméno: Ing. David Rufner

podpis:

podpis:

podpis:,

V rámci zpracování PD na výše uvedené akce byly, vzhledem k absenci geologického 
průzkumu, navrženy odkopávky pro konstrukce zpevněných ploch s předpokladem odvozů 
vytěžené zeminy na skládku bez nakypření.
V průběhu stavby došlo, při těžení nevhodných zemin, s ohledem na jejich skladbu 
(škvára,jíl), k nakypření, a tím k navýšení kubatury odvozů o cca 30%.

Za zhotovitele:
Jméno: Michal Bohdanecký podpis:
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nabídkový rozpočet
xce: Rekonstrukce atletické dráhy
1________ Vícepráce -odstraněni nevhodného jíiovitého podmáčeného podloží a náhrada štěrkem

Místo:  ZŠ JANSKÉHO 2189/18, PRAHA 13

oddíl
poř.e
ís.

podrobný seznam položek:
objem
dopravy: t f 
m3

m.j. množství Kč/mj Kč/pot

I. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE t

3
Odstranění stav.silničních obrubníků vč. beton Jože-
340m*0,25*0,30 65,00 t 65r0Q 506,66 32 933 Kč

4 Poplatky za skládky - stávající odpad t 65*00 385,00 25 025 Kč
mezisoučet 65,00 57 958 Kč

II. ZEMN PRÁCE m3
1 Odkopávky plošné 120,00 m3 120,00 112,00 13 440 Kč
2 Poplatky za skládky - vytěžená zemina 957rr>3fx1,3 283,00 m3 283,00 320,00 90 560 Kč
5 Oprava pláně zhutněním m2 600.00 13,50 8100 Kč
10 Konstrukce - oplnění štěrku 204 t m3 120,00 462.00 55 440 Kč

mezisoučet 364,00 167 540 Kč

X. dopravní naklady

dopravní vzdálenost km
1 Přípravné práce 20 t 65,00 6,00 10 400 Kč
2 Zemní práce 20 m3 364,00 5,50 40 040 Kč
3 Konstrukce 20 t 204,00 5,50 22 440 Kč

mezisoučet 72 880 Kč

ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE podíl
skupiny

A. I Přípravné práce 57 958 Kč
H Zemní práce 167 540 Kč
X Dopravní náklady 72 880 Kč

^součetsku^ 298 378 Kč

CELKOVÁ REKAPITULACE podíl
skupiny <

A. Základní cena dodávky 298 378 Kč
B. Vedlejší náklady - provozní režie

j
2 984 Kč

CENA STAVEBNÍCH PRACÍ CELKEM 301 362 Kč

C. DAN 2 PŘIDANÉ HODNOTY z Kč Kč/pol
DPH 21% 301 362 63 286 Kč

CENA CELKEM (A+B+C) 364 648 Kč

1 strana
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\

doložka

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném znáni, 
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu 

v souladu s usnesením RMČ t.MH ze dneiáJjLO/f

Pověření čfencJ


