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I.

Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru l„ 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zastoupen: Mgr Zdeňka Leščišinová, starostka

IC: 00297852

DIČ: CZOOZ97852

§ankovní spojeni: Komerční banka, a. S.

Císlo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. COMMODUM, spol. r.o.

Se sídlem: č.p„ 225, 756 27 Valašská Bystřice

Zastoupena: Milanem Zezulkou , jednatelem

46577238

DIC:

IČzv
CZ 46577238

lěankovní spojení: Komerční Banka as

Císlo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, Oddíl C, vložka

3318

(dále jen „zhotoviteľň

(společně také „smluvní strany“)

uzavírají V souladu s ustanovením člr V, odst. 4 smlouvy 0 dílo č.743/2017/OIR ze dne

06.11.2017 (dále jen „sml ouva O dílo“) 181110 dodatek č.2 na realizací veřejné zakázky

S názvem „Snížení energetické náročností přístavby radnice ve Frenštátě
pod Radhoštěm

3“ (dále jen „dodatek“).

II.

1. Na základě změny rozsahu realizace díla, který je specifikován ve změnovém listu č„ 2

(příloha č,1) a položkových rozpočtech dodatku č, 2 (příloha č, 2) il V souladu s čl. V

odstl 3 písmene ) a a písmene b) výše uvedené smlouvy byla projednána tato změna

rozsahu a
ceny

realizace díla.

2. Ustanovení čl. V. odst. se
130 započtení rozpočtu dodatku Čo 2 mění takto:
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Cena ze smlouvy
Dodatek č.2 Cena VC, dodatku č.2

včl dodatku č.1

Cena bez DPH 21 393 382,30 620 564,34 22 013 946,64

DPH 21% 4 492 610,29 130 318 51 4 622 928,80

Cena včl DPH 25 885 750 26 636992,59 882,85 875,44

III.

l. Tento dodatek č.1 ke smlouvě O dílo byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod

Radhoštěm konaném dne 06062018 usn. č. 2146/89/RM/2018

2. Smluvní Strany berou na vědomí, Že obj ednatel je osobou, která má podle zákona

č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej ñování těchto

smluv a O registru smluv (dále jen zákon O registru smluv), povinnost tuto smlouvu

zveřejnit prostřednictvím registru smluv Smluvní
strany dále prohlašují, Že smlouva

neupravuj e obchodní tag' emství.

3. Ostatní ustanovení
smlouvy o dílo, pokud nej sou dotčena tímto dodatkem č. 2, se nemění

a Vzůstávají platností,

4, Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami ?u účinnosti dnem

V smluv.zveřejnění registru

5. Smluvní strany po přečtení potvrzuií, Že obsahu dodatku Č. Z porozuměly, Že dodatek č. 2

vyj adřuj e jej ich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek na důkaz této skutečnosti ii vlastnomčně podepisují.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne A” í
u /ľ

Valašsko Bysrñcs ?Pá 756 2/ -35

Za Obj ednatele: Za - 7 L: 5/l 6-1 M JO ZhotovrteÍçg SN M N as
už: CZáóăI/"Mä

69m

Mgr, Zdeňka Lcščišinová Milan Zezulka

starostka města

Město Frenštát pod Radhoštěm

15m. Míru

744 0) Fr: .xštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852, C200297852

DxČ: 52,
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Příloha čł 1 změnový list č.2

Změnový list

/CIĚ /° CDMMqEUM

Snížení energetické náročnostl přistavhy Radnice ve Frunšlátě

pod Radhoštěm

Název xměnového listu: Stavební úwavy

VyjádřeníAD:

II Úpravy spojená u odstraněn/m „budováním plasnwých výplní- řádnámonłúi:

Při lealilaci byla zjištěno. ŽE scanner okna jsou vmislě pampelű p v míslě nadpraži uložena do

ocehwých pmmü, kleré Ae u pohledu spmne funkčností nutno odnranit. Jedná se ucewow' pmñl

1a budovaný pod vnějším vnitřním
parapexem. který nebylo možno bez deswuklivnlho odstraněn!

těcmu prvků adhaüt. Pro nuvě vyměňované. okna .14 Jedná u vícepráte spojgné s jajich npatmým

odstraněnlm a dabelonováním Darauelu s upmvuu
ínlerlérové Části. která musí být opravena.

Problém je u stávajících JIŽ vyměněných plastových VýuInI mvmű, které mají být die PD ponechány,

prolože jíž splňuN požadované tepelněrlechnícké Wastnasü. Ucelnvy' pmu bude působll, jaka

(enelný most. kte rý bez odstranění výplní otvorů [pravděpodobně Jejich zničąní) nelzp odstranil.

Danházl tedy k nsnčpldvané změně dznllu. Protože neue provést zateplení 'JE PD. Dle !lištěnl .12

jedná konstrukci, která nebyla nikda v rámri výměnv nken budově radnice zmínění, ale

rozhodně měli m odstraněna. Akluálně u stávajícím plastových oken ducha'll k vlci-:prstem u:

úwłvě vnílřního povrchu parapetu, který při odstraňování vnějšího parapuu byl Darušen (omítka.

eleklmlnslalačnl “šly apod.). Dále byla w kontrolním dni domluvenn, Že zbývající newhounué

vnější parapety nebudou odstraňovány, pmmže nelze vyřešřl tepelný most nelze zamull

paškuzaváni lnlerlšm, kde nachází kabelové rozvody elektro UTP„ Z důvodu nutné
opravy je

lapclíebl demnnmval a zpětně po opravě namunmval vnitřní stínění. Dále jsou součásü lěchm

změnových rozpočtů ÚPVĚVY topení "Dvě provedených povrchů v cukrárnč, ludná se provedené

opnvv uv.” lpracování PD. před lačálkem realizace. Tyto práce nchyíý do ruzpoľlu zahrnuty, prumže

V době lpracuvám' PD nebyla cukrárna
u plavena. Dpravu provedl provazovatel na vlaslnl náklad

Do
odevzdánl PD

Zl Opatření'pm řálínou manlái Min/ko vých výpln/ all/:ml:

v ra' mci Drojeklvvé přípravy byly provedeny sondy, kleré potvrdili detail vvvedeni hydrolznlace nad

krytem CO. dle předaných podkladů. Přl realizaci bylo provedenovětší rolkrvll, přičemž hydroizolace

m mnoha místech nelze napojit. Na zák|adě zjlšlěnlje navríeno provedenl vvbauránl značně vělšlhn

rozsahul než preppoklaaala PD, abv se dalo oo krýl spopnl HI krytu COr n:: tulo hyoroízolací provésl




















