Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení díla

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“
mezi těmito smluvními stranami:
1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a
2. zhotovitelem:

Raeder & Falge s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C28279

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
zastoupená:

Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
28714989
CZ28714989
Česká spořitelna, a.s., Sberbank CZ a.s.
číslo účtu 712622/0800, 4211170382/6800
Lubomírem Červinským, jednatelem společnosti
Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:
Preambule
V rámci plnění předmětné smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti ze kterých vyplynuly změny,
které objednateli, ani zhotoviteli, nebyly předem známy. Nejedná se o změny, které by se týkaly
dotované části projektu, a nelze zatím ani přesně stanovit jejich časový dopad na konečný termín
dokončení stavby a cenu díla. Zhotovitel vyvíjí maximální pracovní úsilí, aby práce byly dokončeny
v časovém harmonogramu daným smlouvou o dílo.
Změnové listy se týkají ubourání původních podpěr lávky a částečně bourání základových zdí
původních objektů.
Prověření hloubky založení podpěr lávky nebylo možné realizovat předem z časových
a organizačních důvodů, které vyplývaly z termínů výlukového rozkazu a z důvodu nebezpečnosti
a nemožnosti realizace zemních prací v kolejišti. Žádná dokumentace o založení patek lávky není
dochována, ani v archivu města, ani v archivu SŽ, nebo ČD. Z této skutečnosti vycházel i projektant
společnosti SHP, který do realizační dokumentace a rozpočtu zanesl pouze známé rozměry a odborný
odhad/předpoklad rozměrů a tvaru založení. Jak bylo při realizaci prací následně zjištěno, tento
předpoklad se vůbec neshoduje se se skutečným stavem.
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Nejzásadnější a cenově nejnáročnější změna. Jedná se o nesystémovou mikro pilotáž, kterou
požadoval zhotovitel realizační dokumentace, aby potvrdil, případně snížil nároky na založení podpěr
lávky, tedy počet a délku jednotlivých mikro pilotů. Odůvodňuje to složitými geologickými poměry
a tím že výpočet v předchozím stupni projektové dokumentace vychází z teoretických předpokladů a
tyto nesystémové mikro piloty určí reálné podmínky založení stavby. Svůj postoj opírá o doporučení
doc. Masopusta, který je uznávaný odporník s dlouholetými zkušenostmi s tímto typem zakládání
staveb.
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla.

VII. Cena
Znění odstavce 1. smlouvy o dílo:
4.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu
za řádné provedení díla ve výši:
Cena bez DPH
98 779 922,59 Kč
DPH 21%
20 743 783,74 Kč
Cena celkem včetně DPH
119 523 706,33 Kč
Cena za provedení díla dle článku VII. odst. 1. této smlouvy bude splatná dle
ustanovení článku X. této smlouvy.
se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:
4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně za provedení díla, na základě změnových
listů ve výši:
Cena bez DPH
100 734 738,60 Kč
DPH 21%
21 154 295,10 Kč
Cena celkem včetně DPH
121 889 033,70 Kč
Popis

Kč bez DPH

Bourání patky P6

147 996,20

31 079,20

179 075,40

ZL 2 Bourání patky P5

156 007,22

32 761,52

188 768,74

ZL 1

DPH v Kč Kč včetně DPH

ZL 3

Bourání patky P4

213 868,90

44 912,47

258 781,37

ZL 4

Zkušební mikro piloty ZMP 1-3

942 999,42

198 029,88

1 141 029,30

ZL 5

Bourání patky P7

215 947,13

45 348,90

261 296,03

ZL 6

Bourání patky P8

277 997,14

58 379,40

336 376,54

Cena celkem
1 954 816,01 410 511,36 2 365 327,37
Cena za provedení díla dle článku VII. odst. 1. této smlouvy bude splatná dle ustanovení
článku X. této smlouvy.
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném
registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Lovosicích dne 17. 12. 2020

V Chebu dne ………………...

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Martina
Červinská
Martina
Datum: 2020.12.17
Červinská
11:21:01 +01'00'
______________________

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Antonín
Jalovec
Antonín
Datum: 2020.12.17
Jalovec
12:30:21 +01'00'
_______________________

za zhotovitele
Mgr. Martina Červinská
jednatelka

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta

Strana 3 (celkem 3)

