Dodatek č. 3
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
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

číslo účtu
Lubomírem Červinským, jednatelem společnosti
Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 3 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. Jedná se o změny, které se týkají obou částí
financování projektu. Tedy dotované i nedotované části.
Změnové listy se týkají ubourání původních podpěr lávky, vrtání mikro pilot přes základové zdi
původních zbouraných objektů a změnového rozpočtu v uznatelných nákladech stavby. Zde se jedná
o navýšení počtu mikro pilotů daných realizační dokumentací a požadavku geologa na založení
stavby, výztuž opěr a výztuž mostního pilíře. Nevětší změnovou položkou jsou mostní podpěry (ZL
09, položka č. 24). V projektové dokumentaci pro zadání stavby byla celková tonáž spočítána na 54
tun za celkovou cenu 3 187 080 Kč. Po zpracování realizační dokumentace předložil zhotovitel
navýšení tonáže na 166,8 tun za celkovou cenu 9 844 536,00 Kč. Navýšení ceny u této položky tak
činí 6 657 456,00 Kč. K tomuto navýšení se vyjádřil technický dozor stavebníka, s tím že původní
hodnota 55 tun zpracovaná projektantem je zcela chybná a výsuv nosné konstrukce by nebyl vůbec
realizovatelný. Projektant společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. potvrdil, že ze strany projektanta

Strana 1 (celkem 4)

se jedná o chybnou výměru položky a nově upravená tonáž 166,8 t odpovídá skutečnosti a způsobu
výsuvu nosné konstrukce.
Další objektivně nepředvídatelnými okolnostmi vynucenou změnou je změna termínu dokončení
stavby. Na základě shora uvedených skutečností, zejména kvůli prodlevě při bourání všech původních
patek, jejich likvidaci, odvozu a zpětnému zásypu pro nové konstrukční vrstvy drážní stezky, dále
vrtání nesystémových mikropilot a zvýšenému počtu mikropilot pro zakládání jednotlivých mostních
opěr, kdy tyto skutečnosti měly značný dopad na termín plnění celé stavby. Z tohoto důvodu požádal
zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby. Časový posun odpovídá realizovaným
vícepracím a je popsán ve stavebních denících.
Odůvodnění zhotovitele na výši víceprací a termínu dokončení stavby odsouhlasil technický dozor
stavebníka a potvrdil jejich odůvodnění.
Soupis změnových listů a nový termín dokončení stavby byl odeslán poskytovateli dotace SFDI, který
v zaslaném dopise souhlasí s provedením navrhovaných změn ZL č. 9 a bere na vědomí nový termín
dokončení díla. K ostatním změnovým listům se poskytovatel dotace nevyjádřil, protože se nejedná
o uznatelnou část stavby.
Předmětem tohoto dodatku je tedy změna ceny díla a termín dokončení stavby.
V. Doba plnění
Původní znění odstavce 1. smlouvy o dílo:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se schváleným harmonogramem výluk, přičemž se
zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:
Zajištění vypracování realizační dokumentace stavby: nejpozději do 30.09.2020.
Zajištění harmonogramu výluk a jeho předání zadavateli: nejpozději do 30.10.2020.
Termín předání staveniště a předložení závazného harmonogramu postupu provedení díla: do 10
pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy „O provedení omezení na síti SŽDC“.
Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.
Termín dokončení stavebních prací:


dokončení a fakturace prací v min. částce ve výši 67 490 236,45 Kč bez DPH v rámci
uznatelné části nákladů stavby (soupis prací „Cheb lávka–soupis-UZN“): do 15.11.2021.



dokončení díla a fakturace zbylých nákladů stavby: do 30.04.2022.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací
Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby
Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem
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se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se schváleným harmonogramem výluk, přičemž se
zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:
Zajištění vypracování realizační dokumentace stavby: nejpozději do 30.09.2020.
Termín předání staveniště a předložení závazného harmonogramu postupu provedení díla: do 10
pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy „O provedení omezení na síti SŽDC“.
Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.
Termín dokončení stavebních prací:


dokončení a fakturace prací v min. částce ve výši 67 490 236,45 Kč bez DPH v rámci
uznatelné části nákladů stavby (soupis prací „Cheb lávka–soupis-UZN“): do 30.09.2022



dokončení díla a fakturace zbylých nákladů stavby: do 30.09.2022.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací
Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby
Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem

VII. Cena
Původní znění odstavce 1. smlouvy o dílo včetně podle dodatku č.1:
4.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu
za řádné provedení díla 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
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
108 836 110,01 Kč
DPH 21 %
22 855 583,11 Kč
Cena celkem včetně DPH
131 691 693,12 Kč
Popis
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Kč včetně DPH

ZL 7

Bourání patky P 3

94 001,03

ZL 8

Bourání patky P 2

107 209,25

ZL 9
ZL 10
ZL 11
ZL 12
ZL 13
ZL 14

Rozdílový rozpočet uznatelné
náklady, položka č. 24
Vrtání mikropilot přes kamennou
zeď P 8
Polštář pod opěru OP 11
Vrtání mikropilot přes kamennou
zeď P 7
Vrtání mikropilot přes kamennou
zeď P 6
Rozdílový rozpočet neuznatelné
náklady

8 055 521,76
167 748,35
186 225,98
204 652,99
181 961,52
805 338,54

Cena celkem
9 802 659,42
Cena za provedení díla dle článku VII. odst. 1. této smlouvy bude splatná dle ustanovení
článku X. této smlouvy.
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: 6.10.2021

V Chebu dne ………………...

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Martina
Červinská
Martina
Datum: 2021.10.06
Červinská
20:21:42 +02'00'
______________________

Mgr.
Digitálně podepsal
Mgr. Antonín Jalovec
Antonín
Datum: 2021.10.18
09:08:43 +02'00'
Jalovec
_______________________

za zhotovitele

za objednatele

Mgr. Martina Červinská, jednatelka

Mgr. Antonín Jalovec, starosta
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