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DoDATEK Č. 1 KE sMLoUVĚ o oílo
Smluvní strany

Objednatel: Obec Čistá
Se sídlem: Čistá č. p. ,l95, 29423 Čista
lČ: 00237621
Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 4526-181/0100
Zastoupený: Zdeňkem Tyšerem, starostou obce

Leošem Milerem, místostarostou obce

a

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Se sídlem: Pod Borkem 319,293 01 Mladá Boleslav
lČ: 25636332
DlČ: CZ25636332
Zastoupený: lng. Lucií Heřmanovou
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vloŽka
56B29
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.,
Číslo účtu: 19-7497310267lo100
(dále jen,,zhotovitel")

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č.8912012 Sb. v platném znění
(dále jen: ,,občanský zákoník") tento:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

,,Výstavba chodníku a Vo podél místní komunikace v Čiste u Mladé
Boleslavi - l. etapa"

l.

Smluvní strany souhlasně prohlašují , že mezi sebou dne 20. 9. 2021 uzavřely smlouvu
o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem ,,Výstavba chodníku a VO podél místní
komunikace v Čisté u Mladé Boleslavi - l. etapa" (dále jen ,,smlouva o dílo").

!l.

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

. Na změně sjednaného rozsahu a ceny dílazdůvodu provedených změn: změnový
list č, 1, Změny byly vyvolány nově zjištěnými okolnostmi a vztahují se přímo
k prováděným stavebním pracím.

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení ceny obsahuje změnový list č.1.
Dílčí položky a jejich ceny jsou specifikované v soupisu prací - položkovém rozpočtu:
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Změnový list č, 1

Zména ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

- 6 057,86 Kč bez DPH

- 6 057,86 Kč
- 1 272,15 Kč
- 7 330,01 Kč

Článet< lV. Cena za dílo odstavec 1. smlouvy o dílo nově zní:
Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou
smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši4 872260,05 Kč včetně DPH.

Článek tV. Cena za dílo odstavec 2. smlouvy o dílo nově zni:
DPH bude účtována dle platných právních předpisů, Celková smluvní cena uvedená
v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH'). DPH bude účtováno
v základní sazbě 21 o/o ze základu-

a) Cena bez DPH celkem ve výši 4 026 661,20 Kč.
b) DPH (21 %) celkem činí845 598,85 Kč.
c) Celková cena včetně DPH činí 4 872 260,05 Kč, (shodná s odst. 1),

lll.
1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne

20. 9. 2021 beze změn.
2. Tento dodatek č, 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti písemných vyhotoveních, s platností originálu,

z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem

souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé avážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je Změnový list č. 1.

v čisté dne /F,1 %Z2
objednatel

obec Čista

Zdeněk

starosta

obec Čista

Leoš Miler

místostarosta

zhotovitel

lift§*,*ťi:i.

íu.ltuqkr!,u|
H-lNTES s.r.o,

lng. Lucie Heřmanová

jed natelka společnosti

§§H-INT,fr§
Hln

H-INTĚS s.r.o. (0
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 M0 Dt'.l CZ2Si;.l533Z

koumaí a schválil:



ozNÁMENi ztvtĚtty číslo OZ: 1

zhotovitel: H-INTES s.r,o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

lnvestor: obec Čistá, Čistá 19s, 294 23
Čistá u Mladé Boleslavi

Datum: 28.2.2022

Název akce: Výstavba chodníku a VO podéI místní komunikace v Čisté u Mladé Boleslavi-
l. etapa

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem dat. schr. osobně

X

Odkazy
na specifikaci:

na technické podklady:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Vizuální prohlídka skutečného stavu a fotodokumentace

Změnový list ZL 1 - položkoqý rozpočet

Předmět změny:

Skalní podloží a zkrácení dešt'ové kana!izace

Popis a zdůvodnění změny:

1, Skalní podloží v části výkopu mezi šachtami Šg-Št O-Št t
2. Zkrácení dešt'ové kanalizace

zdůvodnění:
1, V průběhu provádění výkopouých prací bylo zastiženo pevné skalní podloží,

které nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci zakázky (pro.;ektové
dokumentaci a rozpočtu). Pro řádný prů.běh pracíbylo rozhodnuto o provedení
výkopouých prací v tomto skalním podloží v nezbytně nutném rozsahu.
V tomto rozsahu naopak nebylo prováděno pažení výkopu z důvodu
dostatečné stability stěn výkopu ve skalním podloží.

2. Po provedenídešťové kanalizace bylo provedeno zaměřenískutečného stavu
a na základě tohoto zaměření byla provedena úprava (snížení) rozsahu
položek trubního vedení.

Jedná se o změnu rozsahu stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které
zadavateljednajícís náležitou péčí nemohl předvídat, neměnícelkovou povahu veřejné zakázky
a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a nejedná se tak o podstatnou
změnu závazku ze smlouvy podle ustanovení odstavce 9.2,4. Metodického pokynu pro oblast
zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2O2O,

Počet připojených listů specifikací: ZL1-4listy

Důvod vícepráce / méněpráce:

zaměFeb,eCna+e+e |"nyU"*+O|, | "hyb"*h.+"-i+"'"
l--.l..lvvššímee l iiné okolnosti
r ,t--

Oznámení vydává: Aleš Neudert, H-INTES s.r.o,, Pod Borkem 319,
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Stanovisko technického dozoru stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci,

Stanovisko projektanta stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci

Příloha: Změnový list č. 1 pro vícepráce a méněpráce
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ZMĚNOVÝ L|ST číslo ZL: 1

zhotovitel: H-INTES s,r.o., Pod Borkem 319,293 01 Mladá Boleslav

Změnový list vystavil: Aleš Neudeň, H-INTES s,r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

Datum: 28.2.2022

Podepsanízmocněnci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Ska!ní podloží a zkrácení dešt'ové kanalizace

Popis a zdůvodněni změny:

1. Skalní podloží v části výkopu mezi šachtami Šg-Šl O-Št t
2. zkrácení dešťové kanalizace

zdůvodnění:

1. V průběhu provádění výkoporných prací bylo zastiženo pevné skalní podloží, které nebylo
uvažováno v zadávací dokumentaci zakázky (projektové dokumentaci a rozpočtu). Pro
řádný průběh prací bylo rozhodnuto o provedenívýkopouých pracív tomto skalním podloŽÍ

v nezbytně nutném rozsahu. V tomto rozsahu naopak nebylo prováděno pažení výkopu z
důvodu dostatečné stability stěn výkopu ve skalním podloží.

2. Po provedenídešt'ové kanalizace bylo provedeno zaměření skutečného stavu a na základě
tohoto zaměření byla provedena úprava (snížení) rozsahu položek trubního vedení.

Jedná se o změnu rozsahu stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné
zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 o/o původní hodnoty závazku a nejedná se tak o
podstatnou změnu závazku ze smlouvy podle ustanovení odstavce 9.2.4. Metodického pokynu
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020,

Počet připojených listů specifikací: 4 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: 53.132,36 Cena víceprací bez DPH: 47,07 4,50

Výsledná cena změny bez DPH: I Nově sjednaná lhůta dokončenídíla:

-6.057,86 
l

I bez dopadu na smluvní termín

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce

Datum: 28,2,2022 TÍrru"čista
29423 Óista c. t9i

1A^ 
^Aóárá6,1

Podpis zmocněnce

Datum: 28.2.2022
i

rň fi
l

Te|lFax: 326 §Qfi 2213



OBJEDNATEL:

sídlo: Čistá t95,294 zg Čistá u Mladé Boleslavi

lČ: O023762]-

DlČ:

ZMENOVY LIST STAVBY číslo: L.
zL_27080-07_4

4.

Nabídka č.:

Revize č.:

o>
CERTLINE
čsx EN I§o 9oor!2016
čsN EN tso 14oor|20t6

čsN rso 45oo1!20la

Název: H-lntes s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 3t9,293 01 Mladá Boleslav

tČ: 256 36 332

DlČ: C72563633214H-l NTES

Název: Obec

AVBA - l. ETAPA
Na zakázku:

- Skalní a zkrácení dešťové kanalizace -

Datum vyhotovení: 25.02.2022



číslo: 1,

Císlo nabídky: zL 2Lo8o-0I_4

OBJEDNATEL:

tČ:0023762I
Kontaktní osoba: ...

Na zakázku:

Název: Obec
sídlo: čistá Ig5,2g4 zg Čistá u Mladé Boleslavi

Dlč:

e-mail: ...

ZHOTOVITEL:

Název: H-!ntes s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 3t9,293 01 Mladá Boleslav

lČ: 256 36 332 DlČ: CZ25636332

Statutární zástupce: lng, Lucie Heřmanová -jednatelka

Telefon: +42O 326 7 L6 O4O

Registrace: Městský soud v Praze, oqq,l C.y!9i!q!q929

CENY DILA:

Cena celkem bez DPH: samostatně

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

osoBA JEDNAT ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Aleš Neudert

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

E-mail: info@ h-intes.cz

web: http://www.h-intes.cz

Cena celkem včetně DPH:

Datum vyhotovení: 25.02.2022

Es

V|iv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD: NEMÁ

ZL_21080_01_4-1

AVBA
- Skalní a zkrácení dešťové kanalizace -

_6 057,86 Kč -t272,15Ré -7 330,01 Kč

Neudert
.vÝrobníředitel



Císlo nabídky: zL_21080_01_4

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

sídlo: čistá t95,2g4 zg čistá u Mladé Boleslavi
lČ: 00237627

Název: H-lntes s.r.o.

Sídlo: Pod Borkem 319,293 01
lČ: 256 36 332

Mladá Boleslav
DlČ CZ25636332

REKAPITULACE CENY:

Chodníky - odvodnění

Vypracovala: Aleš Neudert

Cena dle SOD: 4O327L9,06 Kč bez DPH

Cena již uzavřených dodatků: 0,00 Kč bez DPH

PŘÍPOČW ZMĚNA CELKEM

-53 132,36 47 074,50 _6 057,86

Cena díla celkem po změně, vč. iiž uzavřených dodatků: 4 026 661,,20 Kč bez DpH

Úprava ceny z SOD: 0,2Yo

Celková suma změn: 2,5o/o

Datum vyhotovení nabídky: 25,o2.2o22

ZA ZHOTOVITELE:

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

lNT

ZL_21080-01_4-1

Stránka: 3 z 4

Název: Obec

- Skalní podloží a zkrácení deštbvé kanalizace -

oDPoČTY

CENA CELKEM: -53 132,36 Kč 47 o74,5o Kč _6 057,86 Kč

Verze nabídky:



4ze4

Čislo nabídky: ZL_21080_01_4

i VÝsrnvsn črrooruíru A Vo PoDÉL MK V člsrÉ _ l. ETAPA
i,

Na zakázku: i - Skalr!í p_o_dlož! a z!4!99ní deštovéJanďizace -

l*,',
I u.nar"e(zhotovitel):
I Datum vyhotovení nabídky:

H-lntes s.r.o.
25,02.2022 llH-lNTES

p.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J, MnožstVí
Jednotková

cena
celková cena

Hmotnost

celkem
suť celkem

Změny stavby a vícepráce - Chodníky - odvodnění

o oDPočfi
C800-1 z"Tn,!,fu

. __^- Hloubení rýhy šířky do 2 m v hor. 3 do 1000 m3-

odvodnenl cnoonlku

-53 132,36

-38 555,36

MnožstvíV soD

_33,350

511p00

340,00 _11 339,00

Skutečné provedení @6,065)_

-1 368,00

47 o74,5o

c827-2 Podzemní vedení - plastové potrubí -t4 S77,OO

€ o,32oz gri36{ru plrrt"""pirt.baKcŇ4DNr5O"č"t a^_* .:9"qq."_i.J^m,.*
Množství v soD 83,000 Stoka A - 50,0 m, Stoka B 33,0 m

skutečné provedeni - stoka A 48,000 39,30+8,70__
Skutečné provedení Stoka B !9f_0! 90.9q __:

^-- ^^wmaafii s-óís

Množství V SoD 168,700

skuteČné provedeni - stoka A 74,900 10,10+39,50+25,30_skutecne Droveoenl - 5IoKa A /+,,vv tv,,wTJJ,Jv, ,J,Jv

Skutečné provedóní - Stoka B 86,700 17,10l4É91!9,49í}41q_
Množství v soD 18,000

skutečné provedení - Stoka B 13,400 13,40 :] :-
MnožstvíV soD 80,000

skutečné provedení - stoka A , 21,800 21,80 _: - ===^: -: .: ;;;;
Skutečné provedeni - stoka B 57,000 13,10+43.90

pŘípočry

C 800-1 Zemní práce

1324I22lI 6,065 2640,00

0,000

3,060

45 206,55

123,.ql)q) Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v ho.rnině třídy m3 27,285 1 o7o,o0 29Lg4,g5LJL'JL'JL 
těžitelnosti ll skupiny 5 objem do 50 m3 strojŇ

Množstvív SOD 0,000

@)- r,oo*o,so*o,gs,,j,§k šro

Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy
m3

těžitelnosti ll skupiny 5 ručně
, MnožswíV soD

skuteČné provedenÍ - l. Část

Podzemní vedení - plastové potrubí

Plastové potrubíš§§lll 4?99 j4 rpqti
Množstvív soD

- CL,,téřnÁ nravp.lAní - §ióka Askutečné provedení - Stoka A

Skutečné provedení - stoka B

- šlr

16 011,60

593,0o L857,95

1,60+1,55+1,10+1,7o+2,2o

2,80+1,15+1,15+1,45+7,o}j!so _

skutečné provedení - ll. Část - 100% objemu @o,so-uorcltšq
L867,95

16,500

7,550

L
I
F
t

Lr"Ioo

-6 057,85 Kčcena celkem

se v l. části

P

-2I844,7t
úsek

úsek
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