na provedení stavby

Holice — využití srážkových vod
uzavřený dle ustanovení 52586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“)

smuvuísmmv:
*

.

- „ _ . _. ,.

Město Holice

Se sídlem:

53401Holice, Holubova 1

Zastoupený:

Mgr. Ondřej Výborný, starostou města

*

OBJEDNATEL:

00273571
czooz73571

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

č.ú.:

19-1628561/0100
*

IČO:
DIČ:

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních:
Mgr. Ondřej Výborný, starosta
Lenka Kovaříková, MBA
b) ve věcech technických:
Ing. Karel Vrbata
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): LIMMA CZ s.r.o., IČ: 274 88 233

(dále jen „obiednater')

a

ZHOTOVI'I'EI.:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Se sídlem:
Zastoupený:

Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Ing.Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva

IČ:
DIČ:

277 42 741
CZ27742741

Bankovní spojení:

UniCredit Bank, a.s.

Zapsána

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

Číslo účtu:

2112129692/2700

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních:
Daniel Kraft, předseda představenstva
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
b) ve věcech technických:
Ing. Jan Mikulecký,Ing. Petr Jiráň
(dále jen „zhotovitel“)
.
.

Smluvní strany uzavřely dne 10.2.2021smlouvu o dílo č. MUHO-SML016/2021na zhotovení díla „Holice —
využítí srážkových vod “ .
Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením o nepodstatných změnách smlouvy dle 5 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), při naplnění podmínek dle ustanovení 5
222 odst. 5 ZZVZ.

.

Smluvní strany se dohodly na vložení odstavce 0 nepodstatných změnách v souladu s 5222 zákona č.
134/2016 Sb. (ZZVZ), odstavec 5 s platností pro předchozí dodatek č.1 původní smlouvy. Administrativní
chybou nebyla v textu dodatku č.1 uvedena platná celková smluvní cena po změně provedená dodatkem
č.1.
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Platná cena Díla po změně dodatkem č.1 bez DPH je 8 175 637,12 kč.

DPH dle platné sazby bylo stanoveno na 1 716 883,79 Kč.
Platná cena Díla po změně dodatkem č.1 včetně DPH činila 9 892 520,91 Kč.

Předmětem dodatku č.2 je dále oceněné upravené řešení části SO 0 1 Kanalizace, ZL 03 „Kanalizace neprovedené práce“ a posun termínu plnění. Nový termín pro předání a převzetí bezvadného a
provedeného Díla je stanoven do 13.9.2021.
ZL 03 „Kanalizace — neprovedené práce“ a připojený oceněný soupis prací snižuje cenu díla o
nerealizované p_pložky základního rozpočtu. Jedná se 0 položky rozebrání a znovu vyzdění části cihelné zdi
mezi dvorem ZS Holubova a pozemkem, kde zhotovitel osazoval podzemní akumulační nádrž na dešťovou
vodu.

Hlavním důvodem časového posunu plnění Předmětu díla je dočasná nefunkčnost budovaného systému
dešťové kanalizace při likvidaci dešťových vod vareálu stavby. Během května a června 2021, měsíců

bohatých na dešťové srážky, došlo kopakovanému vyplavení otevřených výkopů vtrasách dešťové
kanalizace. Stavba sice měla již vybudované trasy dešťové kanalizace (především trasy D, D3) provizorně
připojeny na stávající odtok směrem do Sokolského parku, tento provizorní odtok však nebyl dostatečně

kapacitní. Výkopy byly zaplaveny jak vodou ze střech, tak i zokolního terénu. Voda zvýkopů byla
průběžně odčerpávaná a zvodněné jílové vrstvy musely být částečně odtěženy a nahrazeny nenasákavými
materiály, které byly na stavbě k dispozici. Tato skutečnost sice neznamená prodražení Díla, ale má vliv
na zpoždění stavebních prací. Dalším důvodem žádosti o prodloužení termínu ze strany zhotovitele je
trvající nedostatek stavebních materiálů a jejich dlouhé dodací lhůty. Z tohoto důvodu nebude v termínu
rovněž dokončena rekonstrukce zpevněných ploch nad vedením dešťové kanalizace (větve D, DS u
objektu sokolovny).
Nový termín dokončení a předání Díla je navržen do 13. 9. 2021.

S ohledem na skutečně provedené práce se strany dohodly na tomto dodatku.
Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným novým soupisem prací. Nový
soupis prací tvori prílohu tohoto dodatku.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

b) méněpracím v celkové hodnotě: 216 366,48 Kč bez DPH, ti. 261 803,44 Kč vč. DPH.
Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. IV. Cena díla se mění následovně:
Celková smluvní cena dle čl. IV. Cena díla SOD vč. dodatku č.1 8 175 637,12 Kč bez DPH

se tímto dodatkem snižuje o částku 216 366,48 Kč bez DPH, tj. o 261 803,44 Kč vč. DPH.
Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
.
.

Cena celkem vč. Dodatku č.1 a č.2 bez DPH
Vyčíslenl' DPH

.
.
.

9 630 717,47 Kč
Cena celková vč. DPH
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany
následující:
Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR
bezprostředně po jeho uzavření.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve

.
.
.

7 959 270,64 Kč
1 671 446,83 Kč

smyslu ust. & 504 občanského zákona.

Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních
údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za
účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana

.

.

obdrží dva.

Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Města Holice dne 16.8.2021a schválen usnesením
číslo 247.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl podepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že
dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

.
.
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
-Příloha č.1: Oceněný soupisy prací změnového listu 50 03 Neprovedené práce
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ia Zhotovitele
Daniel Kraft
předseda představenstva

Mgr. Ondřej Výborný
starosta mesta

*
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zmÉnovÝ LIST
Holice - využítí srážkových vod
čislo ZL:

reg.č.projektu:

smlouva:

800 č. MUHO - SMU016/2021, ze dne 10.2.2021,

ZL03

objednatel: Město Holice, Holubova 1, 534 01 , IČO:00273571
zhotovitel:

PROFISTAV Litomyšl, a.s., IČO: 2777 42 741

název 21.03:

st.
dotčené
objekty:

kanalizace - neprovedené práce

,

s0 0 1:kana|.ízace

předmět změny:

1) Kanalizace - neprovedené prace
zdůvodnění nezbytnosti změny:

1) V rámci provádění výkopů pro akumulační nádže, byla stávající zeď dostatečně staticky opatřena. proto nebyl důvod kjejímu odstraněni a k
následným pracím, pli její obnově.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
zdůvodnění nemožnosti oddělenipraci a samostatného zadání:Nelze oddělit a samostatně zadat dle 9 222 odst. 5. samostatné zadání by bylo
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZ—VZ:
5222 odst 5. Jedná se o způsobilé výdaje projektu.

záporná hodnota změny

íkladná hodnota změny

celková bilance kladné a záporně hodnoty změny

bez DPH
21%DPH
celkem
bez DPH

-216 366,48
-45 436.96
-261 803,44
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč

2 1%DPH

0,00

Kč

celkem

0,00

Kč

bez DPH

-216 366.48

Kč

21%DPH
celkem

-45 436,96
-261 803,44

Kč
Kč

Vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu P D apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.
Popis dalších provedených změn bez dopadu na celkovou cenu Díla
Změna č.1 v provedení SO 1 kanalizace:

bezpečnostní přepad do kanalizace nebude zaústěn přímo do hlavního kanalizačního řadu, ale bude zaústěn do nově zbudované koncové šachty
kanalizační přípojky objektu sokolovny ( viz dokumentace skutečného provedení stavby)
Změna 6.2 v provedení 8 0 1 kanalizace:
část dešťové kanalizace - dešťový svod z chodníku před objektem ZŠ Komenského bude dle upraveného řešení připojen přímou trasou na větev D
vedení dešťové kanalizace. Původní trasa byla naprojektcvána mezi zdí (oplocení školy) a podzemní akumulační nádrží
( viz PD skutečného provedení stavby).

celková změna závazku smlouvy SML - MUH01016/2021 vyvolaná dodatky č.1,2 činí 2.193.922.38,-Kč vč. DPH, což je 25,04% z celkové ceny Díla
8.761.342.08 Kč bez DPH dle původni SOD č. MUHO - SMLI016/2021, ze dne 10.2.2021

vyjádření AB:
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracována do skutečného provedení stavby.Rozsah díla byl v
tomto případě upřesněn tak. aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dilo, předat objednateli a uvést do provozu.

vyjádření TDI:
TDl zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele. autorského dozoru na kontrolních dnech a se souhlasem objenatele a souhlasí
s ni.
vyjádření objednatele:

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a kvalitnímu dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.
další vyjádření:

za zhotovitele:

Ing. Petr Jiráň
Datum:

za AD:
Datum:

za TDI:

Libor Matoušek (LIMMA CZ s.r.o.)

za obiednatele:

Ing. Karel Vrbata

Datum:
(Město Holice)
Datum:

ZL03 - neprovedené práce

80 01 - Kanalizace
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