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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.5.2018

ve veřejné zakázce

„Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při 
ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí"

Městská část Praha - Čakovice 
IČO: 00231291 

DIČ: CZ00231291
se sídlem: 19600 Praha - Čakovice, náměstí 25. března 121/1 
zastoupený: Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D., starostou 

jako objednatel
a

PKS stavby a.s.
IČO: 46980059 

DIČ: CZ46980059
se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930, 
zastoupený Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Kladlvou

ředitelem společnosti 
jako zhotovitel

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.5.2018 
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s rozhodnutím Rady 

Městské části Praha - Čakovice ze dne 13.8.2018, usnesení č. USN RM 489/2018.

1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 2.5.2018 je změna předmětu díla, termínu realizace díla a ceny díla v důsledku nutnosti 
provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a 
které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu 
plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 2, kterým se mění níže 
uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Předmět plnění. Článek 1 a 2 se doplňuje takto:
Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených 
v přiloženém změnovém listu číslo 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2

1.2

V Článku 4. Cena díla, se text odst. 4.1. ruší a nahrazuje novým textem ve znění:
„4.1 Smluvní cena za zhotovení díla je konečná a pevná a činí:
Cena SOD bez DPH 21%:
Cena dodatek č. 2 bez DPH 21%
Cena celkem bez DPH 21%
DPH 21% ze smluvní ceny za zhotovení díla:
Smluvní cena za zhotovení díla včetně DPH 21%:

88,888.888,-Kč
305.555.43 Kč
89.194.443.43 Kč 
18,730.833,12 Kč 
107,925.276,55 Kč“
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2. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2.5.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.5.2018 
nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

2.1

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 podepsaná 
vyhotovení a zhotovitel 2 podepsaná vyhotovení.

2.2

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek.

2.3

2.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejnění v Registru smluv.dnem

Příloha dodatku č. 2: Změnový list č. 1

3 0 -10- 20183 0 -10- 2018 Ve Žďáru nad Sázavou dneV Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

Městská část Praha - ČákgvicéH
Ing. Alexander Lochman, Ph.D\;starosta

PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Městská část Praha - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, zástupce starosty

PKS stavby a.s. )
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

ifeme ve smysliHS4JVA 
Vyly splněny 2 č. 131/7000 ab

•ono,o pKster™-*"
Pověř y* efenové

I Cuk
Ludmila Vai

Michal Linh- r~w7tv ?• .........

2



J A7
Evidenční číslo

Výstavba objektu ZŠ Jizerská

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
ZLč. 01 Datum 20. 6. 2018

VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ - Dostavba 
areálu odloučeného pracoviště při 

ulici Jizerská, Praha - Čakovlce, 
_____ včetně úpravy okol!

Stavební objektI.Etapa

Smlouva o dílo ze dne 2.5.2018 („SOD") č. 151/18 a 3105/2017
ÚMČ Praha - ČakoviceObjednatel
se sídlem Nám. 25.března 121,196 01 Praha Čakovlce, IČ: 00231291
PKS stavby a.s. Zhotovitel
se sídlem Brněnská 126/38, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny Statické zajiStění sousedního objektu, změny zemních pracích a zakládání
Navýšení o částku 305 555,43 Kč bez DPHCena

Možnost vlivu na lhůtu 
pro dokončení Díla

Možnost vlivu na cenuANO NE ANO NEDíla
Popis změny Statické podchycení sousedního objektu stávající školy, větší rozsah bouraného 

podzemního kolektoru a z důvodu jiných hydrogeologických poměrů změna 
izolace stavby. Zjednodušení trámového stropu tělocvičny,

Počet příloh 5
1. ocenění změny, 2. situace stavby, 3. Odborné stanovisko zhotovitele, 4. 
Vyjádření firmy Nekap k paropropustnosti vodních par železobetonovou deskou, 
5. Popis a zdůvodnění položek ve změnovém listu___________

Seznam příloh

STANOVISKO TDI

Ing. Josef 
Dytrych

Oprávněná osoba Podpis Datum ir ?. 20/ř

STANOVISKO ZHOTOVITELE

Oprávněná osoba PodpisJanIng. Datum
Vrbičky

STANOVISKO PROJEKTANTA
,—-'jj /

/V ^

Oprávněná osoba PodpisIng. Dagmar 
Selicharová

Datum
2S*. ?,
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1
7

f Zajištění stávajícího stavebního objektu

Kód položky Název položkyt. pol. Výměra jedn. íc

Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. III226111213 77,00 mb30

Výztuž pilot z IPE v jakosti 13 375 2,84915 130107600 t

Beton třida C 20/25 kamenivo do 16 mm XC2 do pilotPrs 23,95 m3589329090.02

Zřízeni a betonáž pilot svislých zapažených průměru do 450 mmPrs mb231212112 77,00

Přesuny hmot v rámci Staveniště (vývrtek)Prs 24,00995003111 m3

Zprojektováni a statické posouzeni pilotové stěny kpl1,002

Osazení zápor ocelových dl do 8 m151711111 -35,0014 m

Zřízení paženi do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným 
odstraněním -38,50 m221 151721112

Celkové méněpráce oddílu

Celkové viceprace oddílu

191714,37||Celková cena oddílu

Stávající betonové konstrukce, nalezené při zemních pracích

Delší podezdívka plotu (96,dm)

(96,4m -76,5)x 0,8m x 0,25m x 2,5 t/m3 
Stávající kolektor * podkladní beton 
({0,35m x 2,5m) x 37,5m)x2,St/m3 
Nalezené stávající rozlámané panely (3 ks) 
1.2m x 2,5m x 0,25m x 2,5 t/m3 x 3ks 
Nalezený stávající základ 
l,0m x 2,0m x l,0m x 2,5t/m3 
Beton pod asfaltovou komunikaci v tl.15 cm 
20, Om x 2.0m x 0,15 m x 2,5 t/m3 
Beton pod asfaltovou komunikaci v tl.20 cm 
9,6 m x 15,5m x 0,2m x 2,8t/m3

9,95 t

82,03 t

5,625 t

5,00 t
15.00 t
74.40 t

|Celková cena oddílu | 92 070,88]

Změna hydroizolace na základě skutečných hydrologických poměrů

SBSgajMMM
il —

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračnlm -229,50 m2127 711112001

111631510 lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg kg128 -80,33

Připlatek za krystalizačni přísadu Xypex -ZD -168,2426 311R01 m3

Těsnici plech do pracovnich spař betonových kci vodorovný -306,0018 279R05a m

Tésnici plech do pracovnich spař betonových kci svislý279R05b -128,5219 m

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG -58,05133 711493111 m2

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG -6,73 m2134 711493121

Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého102 631311124 -31,75 m3
Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého - strženi povrchu -31,75104 631319173 m3

Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého - přehlazeni -31,75 m3103 631319012

Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 s
krystalizačni příměsi Xypex - odečet krystalizačni příměsi -269,34 m32 273R01

lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg 462,10 kgJ2L

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračnlm

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim svislé

1 576,54127 711112001 m2
1 354,00 m2129 7111142559

Pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Speciál minerál 1 557,10 m2130 628522640

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovné 1 799,08 m2LIRS 7111141559

62852264o| Pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Speciál minerál 2 068,94130 m2

ICelkové méněpráce oddílu 
[celkové

vlcepráce oddílu

[Celková cena oddilu 1 354431,86|

Návrh úspory statika na zjednodušení trámového stropu

|Celková cena oddílu 1 -332 661,68!]

Celkové méněpráce -764162,00
Celkové víceprací 1069 717,43
Souhrná cena 305 555,43 Kč

legenda jednotlivých barev u položek Viccpráce, položky z původního rozpočtu

Méněpráce, položky z původního rozpočtu

Vícepráce, nové položky dlo LIRS


