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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo: „Kanalizace Velíková"

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 3400170056

S00JP012KTGK

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: 760 0i
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
ÍČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

elna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

COMMODUM, spoi. s r.o.
se sídlem V 56 27
zastoupená jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: natel

jednatel
zástupce ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3318
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 4000702-801/0100

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:

• Dle požadavků provozovatele kanalizace budou na výtlačném potrubí osazeny 2 ks odvzdušňovací a
provzdušňovací ventily pro automatické odvzdušňování a zavzdušňování kanalizačního potrubí
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• Provedení dodatečných domovních odbočení - projektová dokumentace stavby byía zpracována
v roce 2014 a od té doby vyvstaly nové požadavky na připojeni nových nemovitostí, včetně odbočných
tvarovek a kolen.

• Kanalizační šachty výtlaku umístěné v pozemcích, které jsou zemědělsky využívány, je nutno před
pojezdem zemědělské techniky ochránit železobetonovou skruží a označit sloupkem.

• Změna typu nové betonové dlažby - projektová dokumentace stavby byla zpracována v roce 2014,
počítala s tehdejší dlažbou tl. 30 mm. Chodníky byly průběžně opravovány dlažbou tl. 80mm, novou
dlažbu nutno sjednotit se stávající tl. 80mm, rozměru 200x100mm dle požadavku správce komunikace
a v souladu s parametry připravované dotační akce. Dále nutno doplnit obruby.

‘ Stižené výkopové práce v ulici Pod Hotelem z důvodu kolizí se stávajícími sítěmi.

■ V ulicích Hrobická, Dolní konec a Ostratská je nutno provést úpravu stávajícího betonového
dešťového potrubí.

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:

• odpočet privzdušňovacích ventilů
• dlažba betonová dvouvrstvá reliéfní
• průtokoměr čerpací stanice ČS 2
• neprovedené domovní šachty
• neprovedené betonové šachty na kanalizaci
• odpočet části oprav místních komunikací - zálivky spar

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo {dále jen
„smlouva”).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 3 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 IV. Cena za dílo - původní cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č.2 v celkové výši
41 128 076 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve
výši 967 855 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 568 870 Kč bez DPH
dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD ve znění dodatku č. 2;
Dodatek č. 3: (vícepráce)

(méněpráce)

41 128 076 Kč bez DPH
967 855 KČ bez DPH

- 568 870 KČ bez DPH

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 3: 41 527 061 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetjednamilionůpětsetdvacetsedmtisícšedesátjedna Korun českých)
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III. ZAVERECNA USTANOVENI;

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 rádně přečetly,
že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a
svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.3 v Registru smluv.

Příloha 5.1 - soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

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. 3/22Z/2017
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 čísloJednací: 9.7.2018,67/13R/2018,RO 17/2018,720

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 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 čísloJednací: 10. 9. 2018, č.J. 48/17R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 2
Datum a čísloJednací: 24. 9, 2018, č.J. J-1/18R/2018, schválení uzavřeni Dodatku č. 3

Ve Zlíně dne... Ve Valašské Bystřici dne


