Číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017

uzavřený ve smyslu ust, § 2586 a násí. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad
IČO:
DIČ:
Oprávněná osoba:
Kontaktní osoba:
Ve věcech technických:

Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
002 96 139
CZ 002 96 139
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
+420 735 161 691, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek
Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskaia@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Profil zadavatele:

Komerční banka a.s., expozitura Krnov
728771/0100
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

na straně objednatele

2

RAKORD - R & R, spol. s r.o.
se sídlem Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
43960065
ICO:
CZ43960065
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení:
Městský úřad Krnov
Číslo účtu:
Doručeno: 20.04.2018
Kontaktní osoba:
KRNQVZ-30015/2018
Osobní údaj
listy: 13 přílohy: 0 druh pr
Telefon, email:
doporuč.:

na straně zhotovitele
1|S t r á n k a

sjednali
tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 8.11. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2018,
dodatku č. 2 ze dne 22.2.2018 a dodatku č. 3 ze dne 15.3.2018 (číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017 dále jen „Smlouva o dílo")
takto:
1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to
z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce ( dále jen vícepráce )
v souladu s článkem IV. Cena díla.
2. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným vodst. 1. tohoto dodatku dohodly na
změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:
1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou
smluvních stran ve výši:
cena celkem bez DPH
vícepráce ( dle přílohy č.l k dodatku č.4)
cena celkem bez DPH
DPH
CENA CELKEM NČETNĚ DPH

34 257 503,17 Kč
792 2 70,42 Kč
35 049 773,59 Kč
7360 452,45 Kč
42 410 226,04 Kč

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a popis jednotlivých víceprací dle dodatku č. 4
V Krnově dne 20.4.2018
Za objednatele:

Za zhotovitele:

Osobní údaj
PhDr. Mgr. Jana
starostka města

vá Petrová

Osobní údaj

Vendula Fjtá|fová
jednatel

2|S t r á n k a

VÍCEPRÁCE Č.4 - POPIS JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTŮ
Zimní opatření stavby
Náklady nezbytné na zajištění podmínek pro řádné pokračování betonáže konstrukcí v období zimy tj. kdy
teplota klesla pod 5°C. Rozpočet obsahuje zakrývací plachty, které byly nutné pro zakrývání betonových ploch před a po betonáží, Během a po betonáži se pod plachty vháněl naftovými teplomety teplý vzduch, aby bylo
dosaženo potřebných podmínek pro práci s betonem a jeho zdárnou hydrataci. Před betonáží byla ocelová
výztuž nahřívána proban-butanovými hořáky. Po provedení betonáže byly plochy zakryty tepelnou izolací
z polystyrénu tl. 40mm, která byla nutná pro zrání betonu.
Těsnění prostupů přes betonové stěny
V projektové dokumentaci a ve výkaze výměr není řešeno těsnění prostupů potrubí betonovými stěnami
akumulačních jímek a strojovny. Toto těsnění je nutné provést pomocí systémových prvků specializované
firmy. Prostupy se pomocí manžet a pomocí trub izolují a napojují na izolaci proti vodě (povlaková fólie). Jedná
se o těsnění prostupů proti tlakové vodě.
Pomocné lešení na stavbě
Pro práci na stavbě, kdy výška betonových konstrukcí přesahuje 2m, je zapotřebí pomocného lešení. Toto
lešení je počítáno pro lezeckou stěnu, akumulační jímky a strojovny a objekt akumulace a strojovny dětského
bazénu.
Výkop rýhy pro osazení obrubníku a výsadbu živého plotu kolem koupaliště
Při kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že pro osazení zahradních betonových obrubníků kolem koupaliště
chybí výkop rýhy, tato skutečnost byl potvrzena i GP, který zpracoval vzorový řez výkopu, jež současně řeší i
výkop pro výsadbu okrasných keřů kolem oplocení koupaliště. Výkop bude proveden v šířce lm a hloubce
30cm, aby vysázené rostliny měly dostatečný prostor pro růst kořenového systému, zajišťující řádné uchycení
v půdě.
Vedlejší rozpočtové náklady
Tyto vedlejší náklady vznikly v souvislosti s dodatky č.l, č.2 , č.3 a č.4 , kdy z důvodu navýšení ceny díla o
vícepráce vznikají i dodatečné náklady na vedlejší a ostatní práce. Čím větší je objem víceprací, tím více je
třeba času a nákladů spojených s prováděním, zařizováním a koordinováním prací, předáním staveniště,
zabezpečením a vytyčením díla, vybudováním zařízení staveniště a zpracováním projektové dokumentace
skutečného provedení.
Pronájem betonových panelů (duben, květen)
Tyto panely budou i nadále instalovány na stavbě v rámci staveništních komunikací pro bezproblémový pohyb
stavebních mechanismů zajišťujících provádění prací, jako jsou betonáže, výkopové práce a montážní práce tak,
aby nedošlo k zapadnutí této těžké techniky a mechanizace v terénu. Rozpočet řeší měsíční nájem v intencích
schváleného předchozího dodatku, ve kterém je mimo jiné obsažena i montáž a demontáž těchto panelů.
Vendula Rajfová, jednatel
V Krnově dne 20.4.2018

Osobní údaj

Položkový rozpočet stavby
Stavba:

81/2017

Zhotovíte!:

RAKORD - R . R, spol. s r.o.

IČO:

43960065

Lidická 1357/12

DIČ:

CZ43960Q65

Město Krnov

ICO:

00296139

Hlavni náměstí 96/1

DIČ:

CZ00296139

Oprava koPpaliště v Krnově

79401 Krnov
Objednatel:

79401 Krnov
Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

792 270,42 CZK

-0,42 CZK

Zaokrouhleni:

792 270,00

Cena celkem bez DPH:

V

www.

dne

Osobní údaj

20.4, 2018

Osobní údaj
Za objednatele

Za zhótd/ítele
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MĚSTO KRNOV
Odbor veřejných zakázek
---------------- =4=-----------------

Zpracováno programem BUlLDpower S

r Jtavba:

81/2017

List č. 2

Oprava koupaliště v Krnově

RekapitPlace objektů a rozpočtů
Číslo

Název

Celkem bez DPH
792 270,42

Stavba

Základ snížené
daně
0,00

Základ základní
daně
792 270,42

Vícepráce č.4

792 270,42

0,00

792 270,42

26

Zimní opatření stavby

479 682,50

0,00

479 682,50

27

Těsnění prostupů přes betonové stěny - proti tlakové vodě

65 596,40

0,00

65 596,40

28

Pomocné lešení na stavbě

31 304,08

0,00

31 304,08

VCP4

2S

Výkop rýhy pro osazení obrubníku a výsadbu živého plotu kolem koupaliště

57 122,10

0,00

57 122,10

30

Vedlejší rozpočetové náklady - VCP 1,2,3

80 685,34

0,00

80 685,34

31

Pronájem betonových panelu (duben, květen)

77 880,00

0,00

77 880,00

Zpracováno programem BUiLDpower S

f S ta vb a :

81/2017

Oprava koupaliště v Krnově

L is t č. 3

RekapitPlace dílů
Hmotnost

Číslo

N ázev

T y p d ílu

1

Z e m n i p rá c e

HSV

146 913,87

2

Z á k la d y a z v lá š tn í 'za klá d á n í

HSV

68 310,00

4,90590

63

P o d la h y a p o d la h o v é k o n s tru k c e

HSV

-80 221,77

-57,07800

94

L e š e n í a s ta v e b n í v ý ta h y

HSV

30 590,73

0,54045

99

S ta v e n iš tn í p ře s u n h m o t

HSV

713,35

0,00000

711

Iz o la c e p ro ti v o d ě

PSV

65 596,40

0,01974

C e lk e m

1 321,60000

799

O sta tn í

PSV

479 682,50

1,27065

9993

PO ZNÁM KY

PSV

0,00

0,00000

VN

V e d le jš í n á k la d y

VN

70 606,87

0,00000

ON

O s ta tn í n á k la d y

ON

10 078,47

0,00000

792 270,42

1 271,25874

Zpracováno programem BUlLDpower S

