DS 202100479/1

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín - stavba“
číslo objednatele DS202100479
číslo zhotovitele 1517.102 7999 DPA - 02
uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy
1.1

Objednatel:
PSČ, sídlo:
zastoupený:
ve věcech této smlouvy:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
Ing. Radka Loučková Kotasová, náměstkyně primátora pro strategický
rozvoj a dotace
00262978
CZ00262978
485 243 111
485 243 113

IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
bank. spojení:
ve věcech plnění a převzetí díla:
(dále jen „objednatel“)
1.2

Zhotovitel:
PSČ, sídlo:
kontaktní adresa:
zastoupený:

EUROVIA CS, a.s.
140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné
moci ze dne 30.11.2020
45274924
CZ45274924

IČO:
DIČ:
bank. spojení:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

ve věcech technických oprávněn k jednání:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka B 1561
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní
strany“)
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2. Předmět Dodatku č. 1
2.1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS202100479 uzavřené dne 30.3.2021
(dále jen jako SoD) je změna ceny díla.

2.2

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které
jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho
nedílnou součástí.

2.3

Změna uvedená ve Změnovém listu č. 1 se sjednává s odkazem na oddíl B čl. 3.16.1 Směrnice
rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, podle kterého zadavatel
může uzavřít s dodavatelem, s nímž uzavřel smlouvu na zakázku v souladu s touto směrnicí,
dodatky na dodatečné stavební práce, dodávky či služby bez výběrového řízení pouze, pokud (i)
potřeba těchto dodatečných stavebních prací/dodávek/služeb vznikla v důsledku okolností, které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a (ii) změna dodavatele by způsobila
značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních
prací, dodávek či služeb nesmí překročit při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek,
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 30 % z původní ceny závazku.

3. Změna ceny
3.1

Smluvní strany se v důsledku rozsahu změny díla dohodly na s tím související změně ceny díla
sjednané v čl. 5 odst. 5.1 SoD, která se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku ve výši
12 898,29 Kč bez DPH.
Celkový objem méněprací bez DPH:
Celkový objem víceprací bez DPH:
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:

101 288,29 Kč
88 390,00 Kč
-12 898,29 Kč

Stávající Smlouva o dílo
Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

484 848,10 Kč
101 818,10 Kč
586 666,20 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1
Cena díla bez DPH
DPH 21%
Celkem cena díla s DPH

471 949,81 Kč
99 109,46 Kč
571 059,27 Kč

4. Všeobecná ustanovení, doložky
4.1

Ostatní ustanovení SoD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SoD ve znění Dodatku č. 1,
v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se
ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SoD ve znění Dodatku č. 1.

4.2

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi
Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SoD. Obsah
Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního
dokončení spolupráce dle SoD.

4.3

Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání SoD ve
znění Dodatku č. 1, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu,
lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

4.4

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními SoD ve znění Dodatku č. 1,
ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu
mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními
občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
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4.5

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.

4.6

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.7

Pokud bude jakékoli ustanovení SoD ve znění Dodatku č. 1 po jeho uzavření shledáno
za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy
a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném
zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení
novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo
nevymahatelných ustanovení.

4.8

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1
byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku
na některou ze stran, a že SoD ve znění Dodatku č. 1 obsahuje úplné ujednání o veškerých
skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti
s prováděním díla ujednat.

4.9

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 bude zveřejněn v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.10 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.11 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje, které jsou chráněny zvláštními
zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou
barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za
souhlas subjektu údajů.
4.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku
č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to
i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany
jednat:

V Liberci dne

V Liberci dne

………………………………………

………………………………………

Ing. Radka Loučková Kotasová
náměstkyně primátora
pro strategický rozvoj a dotace

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

3

Změnový list

1

číslo:

stavba (název dle SOD):

Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín - stavba"

číslo SOD:
číslo zakázky:

objednatele DS202100479, zhotovitele 1517.1027999DPA - 02

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I
sídlo:
00262978
IČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského les 1581/2, Michle, Praha 4
sídlo:
45274924
IČ:

název změnového listu:

Odstranění podkladu komunikace z kameniva nestmeleného
Odpočty

101 288,29 Kč

Přípočty

88 390,00 Kč

popis změny:
Odstranění podkladu komunikace z kameniva nestmeleného.
důvod změny
Po hrubém očištění a posouzení stávajícího stavu komunikace po zimním období a v souvislosti se zpracováním
realizační dokumentace je navržena technologická úprava projektovaného řešení, a to zpevněním části podkladních
konstrukcí vozovky a části krajnice silničními obrubami a souvisejících prací. Jedná se o nové zjištění stávajícího
stavu, kdy došlo k výraznému zhoršení stavu oproti době zpracování projektové dokumentace vč. technologického
návrhu řešení.
Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna
ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z
realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE
ANO

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
-12 898,29 Kč

vliv na lhůtu realizace:
vliv na záruky:
vliv na platební podmínky:
příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

EUROVIA CS, a.s.

Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává
nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

jméno

razítko, podpis

datum

TDS:

oprávněný zástupce:

autorský dozor zástupce:

za zhotovitele:
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí:

oprávněný zástupce :

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE X MÉNĚPRÁCE
Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř.
č.pol.
1

15-027-A
SO 102a
SO 102a

Kód
položky
2

Varianta
položky
3
0

1 02720

2 02911a
3 02940a
4 02944a
5 02946a
6 03730a
0
1
7 11120

8 11343
9 12920
1
5
10 56930

Páteřní cyklotrasa Odra Nisa, úsek Machnín - Chrastava
Úsek SM Liberec
Úsek SM Liberec
Název položky

jednotka
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Všeobecné konstrukce a práce - způsobilé výdaje vedlejší
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Položka obsahuje:
- dodavatelské vypracování dopravně inženýrských opatření včetně schválení
- pronájem, dovoz, osazení a odvoz provizorního dopravího značení po dobu výstavby
(předpokládá se úplná uzavírka dotčeného pracovního úseku + informativní značení na
vjezdech na dotčenou komunikaci v širších vazbách)
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- obsahuje zaměření skutečného stavu komunikace po dokončení prací
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
- vypracování realizační dokumentace stavby
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
- vektorový formát + pdf
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
- provedení podrobné fotodokumentace z průběhu stavby
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- kompletní práce spojené s ochrannou IS - zajištění vyjádření s vytyčením na místě,
případná ochrana (nepředpokládá se) na příkaz TDI
Všeobecné konstrukce a práce - způsobilé výdaje vedlejší
Zemní práce - způsobilé výdaje hlavní
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
- odstranění křovit a vzrostlého náletu z prostoru nezpevněných krajnic
- včetně odsouhlasené likvidace materiálu
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
Položka obsahuje důkladné očištění stávajícího krytu komunikace od volných částic, včetně
nakládky, odvozu, uložení a skládkovného
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
Včetně nakládky materiálu, odvozu a uložení na skládku (vč. skládkovného)
Zemní práce - způsobilé výdaje hlavní
Komunikace - způsobilé výdaje hlavní
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI
- v proměnné šířce 0.25-0.50m v tl. 150mm
- předpoklad nakopuvaný materiál ŠD

Počet
jednotek
6

KPL

1,000

KS

1,000

KS

1,000

KS

1,000

KS

1,000

KS

1,000

M2

176,250

M3

28,641

M3

23,500

M3

35,250

CENA
jednotková
celkem
7
8

5

235*2*0.5*0.15=35,250 [A]
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
235*2*3.5=1 645,000 [A]
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
235*3.5*0.04=32,900 [A]
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16
celoplošná ložná vrstva v tl. 50mm + pro výplň stávajících výtluků proveden odhad 30% v tl.
40mm
235*3.5*0.05+235*3.5*0.04*0.3=50,995 [A]
Komunikace - způsobilé výdaje hlavní

9

Ostatní konstrukce a práce - způsobilé výdaje hlavní

11 572213
12 574A03

13 574C05

M2

1 645,000

M3

32,900

M3

50,995

14 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

M2

6,250

15 914121

25*2*0.125=6,250 [A]
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A
MONTÁŽ
Osazení dopravního značení začátek a konec stezky pro pěší a cyklisty ze strany od
Chrastavy (ze směru od Liberce již provedeno)
Ostatní konstrukce a práce - způsobilé výdaje hlavní

KUS

2,000

9

Celkem

11 572213
12 574A03
13 574C05

Pozn.

Méněpráce
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
235*3,5* = 822,5 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
235*0,5*0,04 = 4,7 m3
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16
235*0,5*0,05+235*3,5*0,04*0,3 = 15,745 m3
Méněpráce

484 848,10

M2

822,500

M3

4,700

M3

15,745
101 288,29

spojovací postřik bude pouze jednou
odečet 0,5 m šířky v celé délce trasy na ložných i obrusných vrstvách - v rozpočtu šířka 3,5 m, dle PD 2,7- 3,1 šířka
Vícepráce
POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA ŠTĚRK
120*3,5*0,1 * 2 = 84 t
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.
120 * 3,5 * 0,1 = 42 m3
REPROFILACE PODKLADNÍCH VRSTEV SE ZHUTNĚNÍM
235*3,5 = 822,5 m2
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
- včetně výkopu rýhy, dodání a osazení
Vícepráce

T

84,000

M3

42,000

M2

822,500

M

52,000
88 390,00

Celkem

471 949,81

