
zlíň Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: „Kanalizace Velíková’

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 3400170056

S00JP012K1F5

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY;

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 7bO oi
zastoupený MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru realizace investičních akcí

vedoucí oddělení realizace
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

COMMODUM, spol. s r.o.
se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních: natel

l
zástupce ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajskěho soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3318

01/0100

dále jen zhotovitel

„Kanalizace Velíková“

PREAMBULE:* •

Dne 3. 8. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností COMMODUM,
spol. s r.o., IČO: 46577238, se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27, jako zhotovitelem, uzavřena
smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební
práce "Kanalizace Velíková". V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní
smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny. tzv. vícepráce:

• místní komunikace v obci Velíková byly již před realizací kanalizace ve špatném technickém stavu.
Na komunikacích jsou zřetelné deformace - vyjeté koleje, na mnoha místech je zřejmý síťový rozpad
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povrchů. Na některých komunikacích je pouze uzaviraci naterse zadrcenim. Bylo navrženo, že po
provedení kanalizačních řádů
a odbočení bude na většině místních komunikacích provedena recyklace za studená tl 15 cm. Na
takto upravený a vyprofilovaný povrch bude proveden spojovací postřik a následně pokládka ložné
vrstvy ACP tl. 5 cm. Po provedení spojovacího postřiku bude realizována pokládka obrusné vrstvy
ACO tl. 5 cm. Na zbylých dotčených asfaltových komunikacích bude provedeno frézování povrchu a
pokládka nové obrusné asfaltové vrstvy.

• dle projektové dokumentace měla být provedena rekonstrukce stávající kanalizace zatažením
sanačního rukávce DN 300 s vytvrzením - metoda UV LINER. Zhotovitel před vlastní realizací
sanačního rukávce provedl monitoring stávající stoky, kdy zjistil, že průměr stávajícího potrubí není
300 ale 400 mm. Bude použita vložka pro DN 400.

• dodatečně je nutno nově propojit splaškovou kanalizaci v ulici Chrastí na stoku A u revizní šachty
Š25a. Splašková kanalizace v ulici Chrastí byla realizována až po vypracováni dokumentace
„Kanalizace Velíková", proto propoj nemohl být součástí dokumentace.

• při realizaci výkopových prací byly zastiženy horniny těžce rozpojitelné těžkým rypadlem
(rozrývačem). Zhotovitel přizval geologa, aby provedl zatřídění hornin dle profilů zastižených v
otevřených rýhách a sondách. Na základě takto provedeného průzkum zpracoval geologický posudek
- nutno upravit zatřídění hornin.

•při realizaci stoky A v úseku mezi Š4a - Š5a dochází k výškové kolizí se stávajícím plynovodem. Se
zástupci provozovatele je dohodnuto technické opatřeni na plynovodu, které umožní realizovat trasu
kanalizace v projektované niveletě. Opatření na plynovodu spočívá v provedeni sond na stávajícího
plynovodu, odkopání plynovodního potrubí, odstranění ocelové chráničky - plynovodní potrubí bude
ponecháno pouze v plastové, subtilnější chráničce, následně bude plynovod zasypán.

• provedení dodatečných domovních odbočeni - projektová dokumentace stavby byla zpracována v
roce 2014 a od té doby vyvstaly požadavky na připojení nových nemovitostí.

• při realizaci stoky A v úseku mezi Š2a - Š3a došlo k výškové kolizi se stávajícím dešťovým
potrubím. Zhotovitel provede vyřezání stávajících železobetonových trub DN 500 a odstraní beton,
kterým je potrubí obetonováno. Stávající železobetonové potrubí nahradí potrubím plastovým
shodného průměru. Toto opatření umožní realizovat splaškové potrubí v projektované niveletě.

• stoka A mezi $5a - Š6a podchází projektovaná splašková kanalizace stávající zatrubněný potok.
ZatrubněnI je ze železobetonových prvků o rozměrech 3,0m * 1,4 m. V bezprostřední blízkosti
zaírubněného potoka se nachází ještě vodovodní a plynovodní potrubí. Zhotovitel musí oproti
projektovanému výkopu zvolit pro podejití stávajících sítí technologii raženého protlaku DN 600 s
vystrojením. Délka protlaku je 5,0 m

• při realizaci stoky AA v úseku mezi Š2aa - š3aa dochází ke kolizí realizované kanalizace se
stávající dešťovou kanalizaci. Zhotovitel v tomto úseku vloží spádišfovou šachtu, která mu umožní
nadejít stávající dešťovou kanalizaci a následnou změnou spádu se dostat na původní projektovanou
niveletu potrubí.

• pro neporušení meliorační sítě bude část výtlaku VI proveden technologií řízeného protlaku a to v
délce 325m

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací
dokumentací, resp. projektem, se nebudou provádět a dojde ke zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv. méněpráce:

- rekonstrukce stávajících stok metodou UV LINER potrubí DN 300
• odpočet částí oprav krajských komunikací - zálivky spar
• odpočet původního zatřídění zemin
• provedení části výkopů výtlaku V1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: „Kanalizace Velíková”



Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen
„smlouva”).

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dilo: „Kanalizace Velíková"

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 2 jsou tyto změny;

' Článek I. Předmět smlouvy - rozšiřuje se o dodatečné práce a zužuje se o neprovedené práce,
jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

' Článek III. Doba a místo plnění - s ohledem na nutnost provedení uvedených dodatečných
prací, oprav místních komunikaci, se doba plnění prodlužuje do 16.11. 2018.

• Článek IV. Cena za dílo - původní cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č.1 v celkové výší
35 468 244 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši
6 357 042 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 697 210 Kč bez DPH dle
Jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dilo;

Cena za dílo dle SOD ve znění dodatku č.1 :
Dodatek č. 2; (vícepráce)

(méněpráce)

35 468 244 Kč bez DPH
6 357 042 Kč bez DPH
-697 210 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 2: 41 128 076 Kč bez DPH

(slovy; čtyřicetjednamillonůstodvacetosmtisícsedmdesátšest Korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly,
že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejích vážným a
svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.2 v Registru smluv.

Příloha č.1 - soupis vícepraci a méněprací včetně jejich ocenění



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: „Kanalizace Velíková”

Schváleni finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 14. 12. 2017, č.j. 3/22ZJ2017
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 22. 1. 2018, č.j. 36/2R/2018, rozpočtové opatření č.2
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9.7.2018,67/13R/2018,RO 17/2018,720_____________

Schváleni uzavřeni smlouvy o dilo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26. 6. 2017, č.j. 47/13R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslojednací: 12. 3. 2018, č.j. 47/5R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 1
Datum a číslo jednací: 10. 9. 2018, č.j. 48/17R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 2

Ve Zlíně
objednatel
statutární město Zlín

nártftstek primátora

Ve Valašské Bystřicí dne .
zhotovitel
COMMODUM, spol. s r.o.

jednatel



Rekapitulace rozpočtů ke změnovému listu č. 1

Stavba; Kanalizace Velíková

méněpráce vícepráce dopad do ceny

Cěflcem. ^2íOM 831^^4^19 SfiÍ9^1^93

zl vložkování DN400

z2 opravy místních komunikací

opravy krajských komunikací

z3 propojení kanalizace ul.Chrastí

Z4 změna zatřídění zemin

z5 koiize s plynovodem

z6 provedení dodatečných odboček

z7 přeložka dešťového potrubí

z8 protlak pod zatrubněným potokem

z9 spádišťová šachta

zlO výtlačné potrubí splaškových vod-protlak


