
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dflo

číslo smlouvy objednatele: 906/2018

Smluvní strany

1. Objednatel:
sídlo
zastoupený

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín

3661832/0800
321 748 214
321 720 911

IČ
DIČ

bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax
(dále jen objednatel)

MKOLP0023CXE

a

AVE Kolín s.r.o.

25148117

2. Zhotovitel:
sídlo
zastoupený
IČ
DIČ

bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen ,,dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly
v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého
díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních
dokumentech.
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1. Po odhalení podkladu vmiste, kde má být umístěna gabionová zídka, bylo zjištěno, že 
inženýrské sítě jsou v hloubce 40 cm. Je nutná ochrana před poškozením sítí, zahloubením na 
úroveň, ve které bude eliminováno riziko poškození.

2. Skladba chodníku u silnice neodpovídá projektové dokumentaci. Po stržení asfaltové vrstvy 
byla odhalena betonová mazanina, kterou je nutno odstranit.

3. V trase plánované gabionové zídky dochází ke kolizi se sloupem VO, který se musí 

posunout.

4. Stávající svod dešťové kanalizace bude doplněn o litinový lapač střešních naplavenin.

5. Při předchozích rekonstrukcích povrchů docházelo k překrývání původních vrstev novou 
vrstvou a tím k navýšení nivelety chodníku. V návaznosti na tuto skutečnost byla pod 
povrchem objevena původní historická profilace podezdívky objektu. Tato profilace je ze 
60 % zachovaná a nepoškozená. Zbylou část je nutné obnovit.

2. Upravené články SOD

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Uliční předprostor 
u ZS Ovčárecká“ v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem 
výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 
22.06.2018, který je nedílnou součástí této smlouvy.
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava předprostoru ZS Ovčárecká v Kolíně. 
Cílem této investiční akce je zvelebit prostor a co nejvíce oddělit rušnou komunikaci od 
chodníku. V rámci úpravy prostoru dojde k opravě pěších komunikací, k výměně a doplnění 
mobiliáře, zvelebení travnatých ploch a doplnění záhonů s travinami a pnoucími rostlinami. 
Mezi komunikací a chodníkem bude stávající ocelové zábradlí nahrazeno gabionovou stěnou.

Po stržení asfaltové vrstvy chodníku byla odhalena betonová mazanina, která se musí 
odstranit. Je nutná ochrana sítí v místě pod gabionovou zídkou. V trase plánované gabionové 
zídky dochází ke kolizi se sloupem VO, který se musí posunout. Stávající svod dešťové 
kanalizace bude doplněn o litinový lapač. Historická profilace podezdívky školy bude 
obnovena.

VI. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 906/2018 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH 1.380.923,61 Kč 

289.993,96 Kč

1.670.917,57 Kč

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

lA



Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráee a méněpráee 
v celkové výši

140.608,43 Kč 

69.858,66 Kč 

1.380.923,61 Kč 

140.608,43 Kč 

- 69.858,66 Kč 

1.451.673,38 Kč 

304.851,41 Kč 

1.756.524,80 Kč

Vícepráee bez DPH

Méněpráee bez DPH

Cena díla dle SOD 906/2018 bez DPH

Vícepráee bez DPH. 

Méněpráee bez DPH 

Cena díla celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu 
přenesené daňové povinnosti.

V. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku 
objednatele. Termín ukončení stavebních prací je nutno prodloužit z důvodu 
nepředvídatelných stavebních prací.

28.09.2018Termín ukončení stavebních prací:

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby 
posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

3. Závěrečná ujednání

XI. Ostatní ujednání

16. Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele odstoupit od této smlouvy v případě, 
že nedojde ke sch-^álení V. rozpočtového opatření města Kolína na ZM dne 24.09.2018 
zahrnující cenu díla dle této smlouvy.

17. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě zhotovitel.

18. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Přílohy: změnový list
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r Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20.08.2018, usnesení
č. 5419/148/RM/2018.

V Kolíně dneV Kolíně dne

za objednatele: 14- ííů/rf

starosta města
\



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Místo: Kolín Datum: 07.08.2018
Zadavatel:

Uchazeč:
Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 70 749,77

Stavební práce 50 122,57 60 648,31

Ochrana kabelového vedení VO 20 627,20 24 958,91

Vícepráce celkem
Méněpráce celkem

140 608,43
-69 858,66

Celkme 70 749,77
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKA-VARIANTA B 

Objekt; Stavební práce

07.08.2018Oatum:KolínMísto:

Projektant:
Zadavatel:

Uchazeč:

J.cena

-[hl
cena celkem [CZK]MJ Množství! PČ Typ PopisKód

50 122,57Náklady soupisu celkem

Zemni práce pro přeložky

Hloubení zapažených l nezapažcných rýh lířky do 600 mm $ urovnáním dna do 

_ předepsaného profilu a spádu v hornině tr. 3 do 10D m3
Nakládání, skládání a překládám neulehlého výkopku nebo sypaníny nakládání, 

množství do tOO m3, z hornin tř. 1 až 4
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, amk se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ___________________
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, aviak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalSích i započatých 1 000 m _________ _

6 313,95697,679,osolm3
6 K 132201101

1 770,431196,519,050m39 K 167101101

2 420,35]267,449,050]m3
10 ,162701105K

1 546,5120,35:76,000m3K ;16270110911
lna 947,54'104,709,0501m3Zához kabelové rýhy

176,7919,539.Q50Im3iUložení sypaníny na Mládkyi17120l20112 K 1 841,86]116,28]15,84QiUložení sypaníny poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné) tÍ17120121113 K

TI. podkladového betonu průměrně ♦ 10 cm

jBourání mazanin betonových nebo z lítého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 
i (ODSTRANĚNÍ LOŽNÍ VRSTVY)

169,8*0,1'

Bourání základů z betonu prostéholZÁKLADY šablonové zdi)

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

_ kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 
Vodorovná doprava sutí bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další í započatý 1 km přes 1 km
{Poplatek za utoženf stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

! 46 991,16]2 767,4416,980]m3!i 32 i K 96504214U02

1 534,88]3197,670,480!m3K Í961Q4411U0230
6 515,58!174,42137,356:tK 199722161142
1 945,9952,0937,356]tÍ997221561K43

4 908,40]13,14|373,560t99722156944 K
13 031,16348,8437,356:t199722181545 K

lapač Střešních splavenin

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z litiny v otevřeném výkopu lapačů 

střešních splavenin DN 100

lapač střešních splavenin DN 125 - litina, vč. úpravy trubního vedení svodu

148,00148,00I.OOOjkus
K 1877265

4 120,00]kus 1 4 120,0011,00Q|
i 552441K

30 cm záhon • dlažba
1 964,65148,84]13,20Q|m2Podklad ze štět1<Qdrti $D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění U. 180 mm (S4) 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár $ dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

skupiny B, pro plochy pres 100 do 300 m2 (54)_____________

dfozba skladebná betonové záktadri 15x30x6 cm pnrocb}i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5648511141 K

3913,95]296,5113,200mZ
2 K ! 596211222

5 479,53 j406.9813,464m2M [592453140,021 3

Odvodněni
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 

trubka kanalizační pía^to^á KG ^ DN 200x1000 mm SN4 

■9 962,79!237,21-42,000kus 1Í87735521121 K

-17 093,02 I406,98♦42,000kus'Til M l2S61fS170
30 cm záhon

Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé pii:»e

do 500 m2, tl. vrstvy pres 300 do 400 mm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

zemina pro terénní úpravy • ornfee íOOPLHÍNÍ QfíNJC£ - ZÁHONY)

Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin 

hmkovaných o průměru květináče pres 80 do 120 mm

Hloubeni jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 5056 v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu pres 0,005 do 0,01 m3 

Popínavé rostliny ♦ Pí
Položení mulčovací textilie proti prorůstám plevelů kolem vysázených rostlin v rovině 

nebo na svahu do 1:5 

geotextílle neřko/id 300 g/m2
Mulčováni vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu

do 1:5__________

kúra mulčovací VL
Osazení chodníkového obrubníku se zřízením lože, do lože z betonu prostého 
(OCELOVÝ QĎrUBNÍK)

lobrubnrk z ocelové pásovtny ti 4mm, v. 200 mm s novořeným; trny

‘178,051134,88!■1.320|m2
18130110633 K

125,99609,30♦1,848tŤ0364101034 ■ M
■1 575,8117,91-88,000kus

18321132217 K

•2 721,86]30,93!•88,000kus
18311121318 K

•9 209,30Í04,65-88,000ksM 00500321
•445.I2I33,72•13,200|m2

18491131122 K
’399,0730,23■13,200ml[6931121S023 M
-491,16137,21-13,200!m2]18491142124 K

• 1 198,35881,40■1,360m3i 25 [ m 103911000
-7 519,77]168,60■44,600]mK Í91623121223

-12 705,81284,88‘44,600i 24 i M 1592005 m

Vývěska
-5 232,561 

2 506,001
5 232,56■1.000I kusIT‘ Informační tabule

Oprava stávající Informační tabule

41 M \749101070_07

I kus
2 500,00]1,000I

li

Tl. podkladového betonu průměrně 10 cm
11 902,50!1 725,OOT6,9001

[U tOgrava profilace podezdívky
L
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r ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

stavba;

OPRAVA PREDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ.VARIANTA B 

Objekt:

Ochrana kabelového vedení VO

OPRAVA

PŘFnpR
stavební práce

Místo; Kolín_____ __________________ Datum:
_Mj Poiíet_^ Malenal 'MatěňáiTčelkem _ Montáž _ Montáž_ce!kern___

07.08.2018

[pqzicejNázav ICénálcélkem;

íElekb'oinontáze
1. ICYKY J 4x16 mm2 + chranička DN63

2 i vedení FeZn-DlO f0,63 kq/m)_______

3 !SP svorka připojovací, 1 Šroub

; 4 ISS svorka spojovací + antikor. nátěr 

i - I stožárová svorkovnice SR 721-27 Z/Cu, kryt IP20, poj, patrona 6A!ks I
! 6^^; svítidlo výboj. SON-T lOOW

i 7 1 stožár 10 m • 133/89/60 uliční bezpaticový 
j: 8_ ivyložník 1 - ISOO Z crtmv________________

9 i podružný materiál _

! Eiektroihontáže - celkem

tm 38,00l_ 
32,6di 

“■'28,00 _ 

28,ÓO

44,00. J,00
tkg I__ 44,00 - 0,00

lits I 1,00 o,do

0,001 1 672,001 1 672,001 

1 408,001
1

AOOl 1 408,00
0,00l 28.001

28.001
28,001

i ks l,00i p,qo 0,00l 28,00

i,oo; , o,ooJ 0,001 115,00 
0,001 38J,C0 
0,00.1840,00 

0,00/ 425,00

415,001 415,00
Iks 385,00!bOOi 0,00 385,001

l,Ó0'i ~0,00 1 840,001 1 840,00i
2 975,00'

100,001

Iks" 2 975,001
i _ 50,00*. _ 50,001,00___50,00kpl 50,00

50,00 8801,00 8 851,00
___ Zemní'práce)'-* i

/POUZDROVÝ 2ÁKLPRO STOŽ,VENK, 700x700x1 lOOmm Beton bT 

10 ! DBOadSOOmm"
~li'~~kabel, žlab ZEKAN 4 _________________ __

i 13. ifólie výstražná šlňta 33an _____ ___________________

' Zemní práce - celké^m'~ _ '
'.i Hodinové zúčtovací sazby

13 . iwsgkozdvižna plošina

I 14: lautoiefáb do výjky pm_________ _____

I iHodínové zúčtovací sazby - celkem 
Demontáže

!

(
2 250,00Í '560,00

_____ 2_928,pp "125,00;
167,20[' 4,op'

"5 178,00 _

iks ____ l,OOi2i2SO.OOi
6,0Q'~ 488,00 

___14,00f ^

560,001 2 810,001

750,001 3 678,00 

343,20

6 831,20

rm
Im 3;80l 176,001

■1
1310,00i

_ 680,001 
_Jlj020,p0l

hod 2,00i __0é)0_
_j5,50Í

1 360,001 1 360,00

2 040,00:
I

Ihod 2,00 2 040,001

I 0,00' 3 400.00 3 400,001

; 15 M Stožár osvětlovací do tOm
L. 16 [výložnik na stožár 1 -ramenný_________

' 17 I svítidlo výbojkově venkovní na výložnik 
I lé ielektrovýzbroj stožárfl do 2 okruhů

L __ í Demontáže - celkem

ks 1,001 0,001,00 r .'_0,00
_920,00 

225,00

920,001 920,00 i
lks-:"l 225,001 ___________225,001

___________225,00Í

__________ I75.O0I

1 545,00

Iks _^;gpi1,00 225,00-
_i75,db!

225.001

Iks 1__ i,gol^p,oo{ 175.001

0,00 1545,00
-ís#?*-'
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