Dodatek č. 2
k smlouvě č. DIL/20/04/000386/2017 ze dne 28. 3. 2017
na stavbu:

č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice

Městská část Praha-Libuš

se sídlem:
Ico:
DIC:

Libušská 35/200,142 00 Praha 4 - Libuš
00231142
0200231 142

bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

gr. 1řím Koubkem, starostou

(dále jen „objednatel")

ZAVOS s.r.o.
se sídlem:

Vinohradská čp.2516/28, 120 00 Praha 2

doručovací adresa: Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

IČO:
DIČ:

60203013
CZ6OZO3013

bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
ng. av em r1

em, jednatelem společnosti

(dále jen „příkazník")

KyraStav spol. s r.o.
se sídlem:

Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3

IČO:
DIČ:

02408112
CZOZ4081 12

zapsána:

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka
219287

bankovm’ spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
ng.

ar em

us em, je natelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele

DIL/20/04/000386/2017 ze dne 28. 3. 2017.
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I.

Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku V souladu
s ustanovením § 222 odst. 6, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, kdy budou provedeny
tyto změny:
1. změna nosného systému V hale objektu 2 monolitické železobetonové konstrukce na
prefabrikovanou nosnou konstrukci,
2. změna nosné střešní konstrukce z íiligránových panelů a spřažené železobetonové desky za
nosnou konstrukc1 z trapézových plechů,
tak, jak jsou popsány ve Změnovém listu č. 1, kteří tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

II.
Cena díla a platebm’ podmínky
V souladu se změnou předmětu plnění, viz čl. 1. Předmět dodatku, se cena díla nemění:
a) Původní cena díla dle SoD bez DPH
DPH 21 %
Původní cena díla dle SoD vč. DPH

22 900 146,67 Kč
4 809 030,80 Kč
27 709 177,47 Kč

b) Cena Dodatku č. 2 bez DPH
Přípočet
Odpočet
DPH 21 %

0,00 Kč
1 424 864,00 Kč
- 1 424 864,00 Kč
0,00 Kč

Cena Dodatku č. 2 vč. DPH

0,00 Kč

(viz Příloha č. 2 Dodatku č. 2, kdy změna závazku činí 6,22 % za přípočet z původní ceny díla
bez DPH)
c) Nová cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 2 vč. DPH

22 900 146,67 Kč
4 809 030,80 Kč
27 709 177,47 Kč

III.

Ostatni ujednání
1.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000386/2017, jejíž ostatní
ustanovení zůstávají nadále V platnosti.

2.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
okamžikem uveřejnění v Registru smluv.

4.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho příloh řádně
seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 2 smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv V tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.
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Přílohy Dodatku č. 2:
1. Příloha č. ] Změnový list č. 1

2. Příloha č. 2 Speciﬁkace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2

* VOS s.r.o.
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Název akce, adresa a další identifikace

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice “

Změnový list č. 1

Datum: 17.10.2017

POPIS ZMĚNY:
V souladu s článkem 6.3 SoD předkládá zhotovitel objednateli Změnový list a to v části nosné
konstrukce a zastřešení objektu. Z důvodu posunutí plánovaného zahájení stavby z 1. 4. 2017
na 30. 8. 2017 se veškeré mokré procesy hrubé stavby dostaly do zimního období.
Navrhovaná změna se týká záměny monolitické železobetonové konstrukce haly za
prefabrikovanou železobetonovou konstrukci a monolitickou spřaženou železobetonovou
konstrukci střechy za střešní konstrukcí z trapézových plechů.
Stávající projektová dokumentace obsahuje:

-

ŽB rám 01 a 02 včetně 4 ks sloupů 801 a 802, 2 ks sloupů $01 a 02 u obvodové stěny

-

včetně 1 ks obvodového věnce V01/2. a dále 6 ks monolitických trámů TDi-06.
Stávající spřažená monolitické konstrukce střechy složená z filigránových prvků sloužících
jako ztracené bednění a ZB nabetonávky v tl. 14 cm v hale, resp. 24 cm nad obytnou částí.

Navrhovaná změna projektové dokumentace

-

Výše uvedené původní monolitické konstrukce budou nahrazeny prefabrikovanými ŽB prvky
- sloupy, rámy, ztužující atiky.

-

Nosná střešní konstrukce je navržena z trapézových plechů, tl. 15 cm. Součástí této změny
je také záměna izolantu z EPS na minerální vatu z důvodu dodržení systémového řešení.
(certifikace v kombinaci s trapézovým plechem). V obytné části bude střešní konstrukce na
spodním líci opatřena sádrokartonovým podhledem, z důvodu dodržení estetických
vlastností které současně vylepší i akustické vlastnosti všech dotčených místnosti ve 2 NP.

Zdůvodnění navrhované změny

i.

Tato navrhovaná změna vylučuje případné prodloužení termínů zdůvodů nepříznivých
klimatických podmínek a prodloužení nutných technologických přestávek při provádění
hrubé stavby vzimním období. "Ve smyslu čl. 7.2 tímto Zhotovitel na základě svých
odborných zkušeností a v souladu se zavedenou odbornou praxí upozorňuje objednatele na
riziko prodloužení konečného termínu Díla způsobené prodloužením technologických lhůt,
přestávek, případně zastavením stavby.

ii.

Touto změnou zhotovitel garantuje zachování ceny díla a její nenavýšení, ke kterému by
bezesporu v případě nepříznivých klimatických podmínek, (teplota pod —5 °C) došlo. 2 tohoto
důvodu se jeví částečná záměna za prefabrikovanou konstrukci včetně monolitické části
střechy za trapézový plech jako nejvíce efektivní řešení s vyloučením rizika prodloužení lhůty
díla a tím i rizika zvýšení ceny.

iii.

Navrhovanou záměnou části nosných konstrukcí v části haly a nosné konstrukce střechy
dojde k odlehčení střešního pláště a efektivnějšímu využití všech prvků hrubé stavby. Tato
záměna zlepší celkovou efektivitu díla i z hlediska lepší akustiky v prostoru obytné části při
použití SDK podhledu. Výhodou tohoto řešení je vyhnutí se dlouhým odbedňovacím lhůtám,
které připadnou do zimního období, a prostor objektu nebude omezen těžkou podpěrnou
konstrukcí, která by omezovali či znemožnila další stavební postupy.

Předmětem návrhu je co možná největší omezeni mokrých procesů hrubé stavby v zimním
obdobL
Přílohy:
Příloha č. 1 — projektová dokumentace — stávající stav nosného systému haly
Příloha č. 2 — projektová dokumentace — stávající stav nosného střešního systému
Příloha č. 3 — projektová dokumentace — navrhovaný stav nosného systému haly
Příloha č. 4 — projektová dokumentace — navrhovaný stav nosného střešního systému

Příloha č. 5 — projektová dokumentace — výrobní dokumentace prefabrikovaných výrobků
Příloha č. 6 — oceněný výkaz výměr změny

Zpracoval: _

Investor: Městská část Praha Libuš
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KyraStav spol. s r.o.
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