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DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení díla s názvem

Víceúčelové hřiště u MŠ a ZŠ Heřmanov
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Digitálně

1. smluvní strany
Objed natel: Název/Obchodní jméno' Obec Heřmanov

Se sídlem: Heřmanov13,40502 Děčín2 Datum: 2016.10.12
lČ: 00261327 17:02:52 +02'00'
DIČ: neplátce
Bankovní spojeni :
Císlo účtu :
Zastoupený: Františkem Davidem, starostou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: František David, stäřQStä
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Jaroslav Wiedermann, TDI

a
Zhotovitel: Obchodní jméno: Jiří Moravec

Se sídlem: U Plovárny 1262/12, 405 02, Děčín
lČ : 04075609
DIČ :
Bankovní spojeni :
Číslo účtu :
zastoupený: Jiří Moravec
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajÍcÍch se průběhu stavby: Ji

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01.06.2016 v
následujicim znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

3,1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že !ro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem:
,,Víceúčelové hřiště u MŠ a Z Heřmanov" způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo,
dodatku a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotoveni cenu ve
výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo a jejího dodatku.

3.2 Předmět plněni je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo, a
které tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 V průběhu realizace stavby byla zhotovitelem zajištěna objednatelem požadovaná koordinace se současně
realizovanou stavbou s názvem: "Podium a tribuna u hřiště ZŠ", která ovlivnila výškové i územní umístěni
původní stavby v dotčeném území staveniště a tím i rozsah prací, které v důsledku těchto nepředvídatelných
okolností nebyly zahrnuty v původním rozpočtu. Tyto práce požadované objednatelem byly naceněny jako
vícepráce a vzájemně odsouhlaseny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka. Rozsah prací
je dán položkovým rozpočtem, který je součásti tohoto dodatku.



Článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dokončeni: do 31.10.2016. Termin díla se prodlužuje z důvodu
dodatečně požadovaných stavebních prací, které vznikly v důsledku objektivně nepředvidatelných okolnosti.

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami
dohodnuta včetně schválených víceprací ve výši:

Cena bez DPH:
Cena bez DPH - vícepráce
Cena celkem bez DPH
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

892 755,20 Kč
140 605,54 Kč

1 033 360,74 Kč
217 005,76 Kč

1 250 366,50 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a
finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy.

Ostatní ujednáni smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přilohy dodatku č. l:
- změnový list ze dne 24.08.2016

V Děčíně, dne 24.08.2016 V Heřmanově, dne Md:.šp/6

za zhotovitele: za objednatele:

Jiří Moravec František David
jednatel

starosta obce
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ZMĚNOVÝ LIST -VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ HEŘMANOV

. MĚRNÁ JEDNOTKOVÁ CENA CELKEMDATUM KOO URS POPIS MNOZSTVI JEDNOTKA CENA

1
2
3

ZVÝŠENÍ HŘIŠTĚ O 30 CM
564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného ve.32-63 mm ti. 300 mm
123302101 Vykopávky zářezu v hornině tř.4
916991121 Lože po obrubníky

300 m2 126,00 37 800 Kč
16 m3 218,00 3 488 Kč

4,32 m3 2 000,00 8 640 Kč

4 132201101
5 132201109
6 212755215
7 212532111

8 593345100
9 916231213
10 592174110

11 010001000
12 935932113
13 894812156
14 721173316
15 132201101
16 132201109
17 R1
18 R2

DRENÁŽE PO STRANÁCH HŘIŠTĚ - ODVODNĚNÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ OPĚRNÉ ZDI
ODVODNĚNÍ SPODNÍ VODY Z JIHOZÁPADNÍHO ROHU HŘIŠTĚ
Hloubeni rýh pro drenáže š do 600 mm v hornině tř.3 do 100 m3
Příplatek k hloubení rýh do 600 mm v hornině tř.4 do 100 m3
Trativody z drenážních trubek flexibilnich D 130 mm bez lože
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm

ZVĚTŠENÍ POVRCHU HŘIŠTĚ TAK, ABY NA CELÉ KAZETY VC. DILATACÍ
Kryt venkovních hřišť' z pcIypropylénových kazet s pevným zámkovým spojem
Osazeni chodníkového obrubníku
obrubník oetonový chodníkový

OSTATNÍ
Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytyčeni stavby a zákres proňlu dna potoka
Odvodňovací plastový žlab vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli
Revizní a čistÍcÍ šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzi s rámem
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125 - změna polohy vsakovací jímky
Hloubení rýh pro drenáže š do 600 mm v hornině tř.3 do 100 m3 - změna polohy vsakovací jim!
Příplatek k hloubeni rýh do 500 mm v hornině tř.4 do 100 m3 - změna polohy vsakovací jímky
DemcntáZ kladiny a domečku VC. patek- změna polohy hřiště vzhledem k hranici pozemku
Podezdění a rozšÍření základu stávající opěrné kamenné zdi

19
MÉNĚPRÁCE

895111121 Drenážni šahtice normální z betonových dílců

15 m3 300,00 4 500,00
15 m3 120,00 1 800,00
50 m 150,00 7 500,00
5 m3 650,00 3 250.00

9 m2 840,00 7 560,00
1 m 150,00 150.00
1 m 70,00 70,00

1 kpl 3 000,00 3 000.00
32 m 1 540,00 49 280,00

1 kus 1 590,00 1 590,00
22 m 467,00 10 274.00
9 m3 300,00 2 700.00
9 m3 120,00 1 080,00
1 kpl 2 000,00 2 000,00

4,5 m3 2 620,00 11 790,00

-3 kus 5 288,82 -15 866.46

CELKEM bez DPH 140 605,54
DPH 21% 29 527,16
CELKEM vČ.DPH 170 132 70


