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DODATEK č. 2 K SMLOUVĚ o DÍLO

ČÍSLO 18 010 3 oo

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice

IČ: 00231134

DIČ: czooz31134

Městská část Praha-Kunratice
Bankovní spojení: ČS Praha 4 Doručeno— 06.11 2018

            

číslo účtu: ““““““““ 18 010 3 00/02

"SW přílohy

druh

a

mo35es6b49e37b

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 1

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2018, Evidenční číslo objednatele 18010300 (dále jen

„Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla se vyskytla potřeba víceprací — drobné úpravy terénu a úprava spádu a vyspravení navazujících ploch

při obvodu stavby, které byly stavební činností pro svůj původní velmi špatný stav nadále již nezpůsobilé pro provoz.

Dále pro zvýšení kapacity odvodňovací a zadržující drenáže bylo přistoupeno k jinému řešení složení podkladu bloků

zatravňovací dlažby. S ohledem na koordinaci akcí rekonstrukcí navazujících ulic bylo v ul. Kriváňská přistoupeno

k rozšíření vozovky a 0,5m (stavební příprava).

V ulici Tichého (50103 Tichého) na základě jednotné žádosti občanů bylo přistoupeno k drobnému rozšíření ploch vjezdů

na pozemky pro vyšší komfort užívání komunikace.

Dále na základě stávající zkušenosti se zakládáním nových travních povrchů během staveb bylo dohodnuto, že tyto práce

budou vyňaty z plnění stavby a budou zadány odborné zahradnické firmě za vhodnějších klimatických podmínek, než je

období plnění těchto etap.

Tyto změny jsou z hlediska potřeby a vhodnosti odsouhlaseny TDS, projektantem, objednatelem i zhotovitelem a jsou

popsány ve změnových listech ZM a ZL2. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku; hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 %

původní hodnoty závazku.
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Městská část Praha - Kunratice

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/201 6 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "zákon")

a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1a. Předmět plnění smlouvy se zmenšuje o práce založení nových travnatých ploch. Specifikace

méněpracíje uvedena ve změnových listech ZL1 a ZL2 dle etap stavby.

1.2b. Předmět plněn/' smlouvy se navyšuje o úpravy stavby popsané v preambuli smlouvy. Specifikace

vícepracíje uvedena ve změnových listech ZL1 a ZL2 dle etap výstavby.

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v článku I. Této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve

smyslu ustanovení §2 a následujícího zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše

přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. Této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) - cena

méněprací + cena víceprací:

22 898 854,4,- Kč bez DPH

(22 944 874,65,- Kč cena dila d/e smlouvy - 358 695,65,- Kč cena méněprací + 312 675,4,- Kč cena víceprací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1 výše činí částku:

4 808 759,42,- Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty:

27 707 613,82,- Kč

(slovy: dvacetsedmmi/ionůsedmsetsedmtisícšestsettřináctkorunčeskýchosmdesátdvaheléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 — Změnový list č.1 50103 Tichého (ZL1)

Příloha č.2 — Změnový list č.2 50104 Krále Václava IV. (ZL2)

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim

obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatekje projevem jejich vážné, pravé a svobodné

vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

2.4. Tento dokument je pořízen ve čtyřech vyhotoveních — dva pro Objednate/e, dva pro Zhotovitele.

N).M .
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V Praze dne m;.:.....'..... 2018 V Praze dne ........................... 2018

za Objednatele za Zhoto "ele

Ing. Lenka Alinčová _" Ing. Petr Te "

starostka MC Praha-Kunratice „ EUROVIA CS, a.s.
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Změnový list č.1 $0103 Tichého (ZL1)

50103 TíCHÉHO

vícepráce - rozšíření vjezdů dle pokynu investora

méněpráce - zahradnické práce

 

čerpáno za

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PČ Kód Popis Mí období J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV - vicepráce

5 __ _ , Komunikace pozemní _____ _ _ _

9 56485;}7171R jPodead ze štěrkodně SDA g gg 91£____ ___ ___ ___ý , m2_ .
l

21 1596211222 EKladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tí 80 mm skupiny B pl do 300 m2 m2

£ 5114527le Šín-zm zomková profilovíz-ál-cíudni 19,6xionl ;;! ;mím_ ;“ _ *:Ív i: 7—7 , FIZ— _

[ í9 Ostatni konstrukce a práce, bourání !
__r_., .. _ __T_

|

34 |916331112 Osazení zahradního obrubniku betonového do lože z betonu s boční opěrou | rn

35 [5—9317001 obrubník betonový zahradni FOO x 5 x 25 cm _ V » _ V » _?— m __ "__ ___,_ _ _. „-;J

HSV Práce a dodávky HSV - méněpráce

1 Zemní práce

6 10J71500 *mbstrdtpm trávníky VL __ v _ _. „__ . .. „__—_ __ ___m_1 _ _ _

7 181411131 Íašoženi parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovmě 3 ve svahu do

8 00572410 osivo směs :!:—nimi parková „i V V _ ——  
  

 

 

fakturace za období

říjen 18

-32 468,90

4 726,30

-37195,2o

 
 



 

Změnový list č.2 S0104 Krále Václava IV. (ZLZ)

50104 KRÁLE VÁCLAVA IV.

vícepráce - Vozovky do parku, sadové obruby pod plotem č. p. 22

rozšíření do ul. Kriváňská dle koordinace s projektem

"Plošné rekonstrukce vKunraticích III. etapa- ul Krivaňská"

méněpráce- vegetační tvárnice podél lesa, zahradnické

 

  

 

 

  

 

3 I113201112

5 Komunikace pozemní
_ _

IA 56485111fl Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm __ ___ _ _ ,,

21 564851111R1 Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tl 150 mm

31 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalova—nékam—enivo_OK_S)t_l7_—0mm_

25 573191111__ Postřlk infiltrační kationaktívnl emulzí v množství 1 kg/m2

I26 573211108 ___ Postřík žívíčný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/mZ __

27 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm špřes 3 mz

nemodifíkovaného asfaltu

28 577143111 ŽŽŠŽIIĚEVV beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovanéh

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání .

52 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěra—u do l—ože :

betonu prostého
_

I3 59277031 obrubník betanovy silniční 100x25x15 cm

60

 

   

 

 

 

 

 

   
  

 

   
  

  

vi 997221551 [Vodorovná doprava sutí ze—sypkých materiálů do 1 k—m

& 997221559 _Připlatek ZKD 1 km u vo_dorovné dopravy sutí ze sypkých mate_r—iá_lů

I _ 997 Přesun sutě

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód

_ ____ Lodpadu 170 302 __ _

: 72 997221855 IPopIatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kódodpa—du 170

I _ _i504 _

Nové položky

71 997221845

  
101 211571121

102 212532111R

103 M13242442

Výplň odvodňovacích žeber nebo tratívodůk_ame_nivem d_robným těžen—ým

Vyplnění otvorů tvárnic_nebo pan—eh}ŠD_

štěrkodrt 16/22

 

 

 

  
 

105 R-pol Úprava kanalizačních vstu—pů (odkop, rozebránýíosaz—ehí skríže, ob.-et)

HSV Práce a dodávky HSV - méněpráce

I Zemní_práce

| Založenítrávní—kuve vegeta—čních p—refabr—ikátechvýsev—em sla—mene v rovině a ve4 ‘1804405111

l _s__vahud01:5_ _ _ __ __ _____ ___ _
I 5_ 005752—7410 _ osivo směs travnrparkovn _ __ __ ___ _. __ _ _ __ __

I' 1 I1_0171500_ __substmtpro !mvníky VL

 

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině 3 ve svahu do

1:5

osivo směs tmvnifivd—

Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici

__— “Ijfigstrét pro travníkyíL-— ‘—— “— __

 

I 8 I181411131

;__
 

 

00571410

: 10_I_82313101

l10371500

 

 

   

! 12183101321

 

 

  

   
 

 
 
  

  

  

“le

_ _er _

__.E , _

III _
m_

m_

_I.O;I,_m2*

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do l—ožez betonu s b_oční c_pěrou__
I 61 5921700! obrubník betonavy zahradní 700 x 5 x 25 cm _ _I

997 Přesun sutě

_j':I;_

_ l

,.-s __ „__l __

Iamky pro výsadbu s výměnou—Ef) Šfa-íšdy Zvony? 1 ažzobjem IE1Ev ro—ví-ně

I

2

2

2

2

m2

 

   

m3

usasvahudol_:5 _ __ _ _ _ I_ I
Iuhon—1500_ substrarpro travnik_y_VL _ _ __ _

! mj_I‘

| 14 I184201112 IWsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 15I kus
l.—_._ .. _A.—ef _ __ _

„_
, „ _7 . ,:_I5 02650405 Javor mleé IA“! Marano—idei! _250-_J—Wcm ZB—

, __ "I kg I

_ 16 ligou—5133: Ukotvení kmene dřevm třemi_kůly_D do_0,—_1 md_élkyd_o3m_ _ _ _vk_us I
i I7 105117700 Iyee dievéné v Lore_Da_0mm dla_m _ __ _ _ , _ __an L
_ 5 , _ Komunikace p_ozé_rIIni ,

, _

i 34 I25412212 7IK_Iaden_i d_lažb—y_z vegetačníc_h_tvární_c_ pozemních komunikací II _80 mm do 300 m2 I mg ‘
: 35 _59240016 _Idlalbi_betonavn vegeta—iní óordoxacm ,

Lm2

práce

.
.

čerpáno za
PČ Kod

Popis
MJ období

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV - vicepráce

1 Zemní práce

_ _ ___

I_11113107223 IOdstranén—ipodkladu zk_arneniva drcenéhot—l300—mm st—rojně pí přes 200_m2— ‘— [nl _
I IVytrhéni obrub silničn—íchležatých_

"l ‘I ,

J.Cena [CZK] fakturace za období

říjen 18

-13 551,05

307 949,40

0
I
‘
I
N
I
“

i
w
i
—
-

-321 500,45

 
 


