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DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO
na zhotoveni díla s názvem

Podium a tribuna u hřiště ZŠ
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objed natel: Název/Obchodni jméno: Obec Heřmanov
Se sídlem: Heřmanov 13, 405 02 Děčín 2
lČ : 00261327
DIČ: neplátce
Bankovní spojeni :
Číslo účtu :
Zastoupený: Františkem Davidem, starostou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:

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, majitel firmy
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:

Smluvní strany se dohodly na uzavřeni tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.08.2016
v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem:
,,Podium a tribuna u hřiště ZŠ" 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 plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této 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 nepředvidatelných
okolnosti 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 31.03. 2017 včetně. Termín díla se prodlužuje
z důvodu dodatečně požadovaných stavebních prací, které vznikly v důsledku objektivně nepředvidatelných
okolnosti.



Článek 5. CENA DÍLA se měnitakto:

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:

799 212,72 Kč
180 966,00 Kč
980 178,72 Kč
205 837,53 Kč

1 186 016,25 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 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

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

Ostatní ujednáni smlouvy o dílo zustávaji tímto Dodatkem Č.1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přäoh'y dodatku Č.1:
- změnové listy ze dne 12.09.2016

V Děčíně, dne 12.09.2016 V Heřmanově, dne é· 2 . 2on?—

za zhotovitele: za objednatele:

Jiří Moravec
majitel firmy

František David
starosta obce
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ZMĚNOVÝ LIST - PODIUM HEŘMANOV

číslo kód Urs popis

OPĚRNÁ ZEĎ POD PODIEM

1 132201101
2 132201109
3 311211124
4 311211124
5 311211128
6 272311611
7 998153211

Hbubeni rýh do 600 mm v hornině tř.4 do 100 m3
Příplatek k hloubeni rýh do 600 mm v hornině tř.4 do 100 m3
Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC
Schodiště na podium
Příplatek za lícováni zdiva jednostraně
Beton základových pasú prokládaný kamenem
Ruční přesun hmot pro zdi a valy

OSTATNÍ

8
9

998231411 Přesuny kaCírku pod podium kolečkem do 30 m vC. geotextihe
131201101 výkop jámy pro podium a svahování okolního terénu

MĚRNÁ JEDNOTKOVÁMNOZSTV| JEDNOTKA CENA CENA CELKEM

8 m3 1 220,00 9 760 Kč
8 m3 150,00 1 200 Kč
16 m3 3 350,00 53 600 Kč

1 kpl 10 000.00 10 000 Kč
16 m3 499,00 7 984 Kč
9 m3 2 080.00 18 720 Kč

25 t 850.00 21 250 Kč

8 t 217,00 1 736 KČ
100 m2 80,00 8 000 Kč

CELKEM bez DPH
DPH 21%
CELKEM VČ.DPH

132 250 KČ
27 773 KČ

160 023 KČ

l
2
3
4
5

PRÁCE PROVEDENÉ ZDARMA

Provedení zásuvkové skříně 380/220V pro slavnosti
Provedení podesty mezi schodištěin a podiem
Nákup palubek podhledu
Provedeni soklu za podiem ze zbylých tvárnic ztraceného bednění proti splavování zeininy pod podium
Vyskládání svahové zidky ze zbylých čedičů proti splavováni zeminy pod podiutn



ZMĚNOVÝ LIST - TRIBUNA HEŘMANOV

číslo kód Urs popis . MĚRNA JEDNOTKOVÁ CENA CELKEMMNOZSTV| JEDNOTKA CENA

1 132201101
2 132201109
3 279113134
4 279113133
5 977131114
6 279361821
7 711161303
8 212755215
9 212532111
10 174101101
11 348272615
12 998153211

OPĚRNÉ ZDI ZÁŘEZU TRIBUNY ( ZA TRIBUNOU A Z BOKU )

Hloubeni rýh do 600 mm v hornině tř.4 do 100 m3
Příplatek k hloubeni rýh do 600 mm v hornině tř.4 do 100 m3
Zed' ti do 300 mm z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. C 16/20
Zeď ti do 250 mm z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. C 16/20
Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu
výztuž základových zdi nosných betonářskou oceli 10 505
Izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovými pro běžné podmínky ti. 0,4 mm Š.1.5 m
Trativody z drenážních trubek flexibilnich D 130 mm bez lože
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Plotová stříška pro zed' ti 295 mm z tvarovek broušených přírodních
Ruční přesun hmot pro zdi a valy

1,5 m3 1 220.00 1 830 Kč
1,5 m3 150,00 225 Kč
11 m2 1 090.00 11 990 Kč
5 m2 951,00 4 755 Kč

14 m 88,00 1 232 Kč
0,2 t 40 000,00 8 000 Kč
20 m2 96,00 1 920 Kč
10 m 150,00 1 500 Kč

1 m3 650,00 650 Kč
5 m3 76,00 380 Kč
14 m 431.00 6 034 Kč
12 t 850,00 10 200 Kč

CELKEM bez DPH 48 716 KČ
DPH 21% 10 230 KČ
CELKEM vČ.DPH 58 946 KČ

]
2
.J
4
5

PRÁCE PROVEDENÉ ZDARMA

Vyzdívka čela tribuny - roviny čedičové zdi, vC. inateriálu z lomu v Dubičné
Provedeni přístupového chodníku k tribuně (chybí v rozpočtu ) + schodiště do výškové úrovně l.řady
Provedení opěrné zídky přístupového chodníku k tribuně
Nákup palubek podhledu
Odhrabání nakupené zeminy a balvanů ve svahu vedle tribuny


