DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo
č.j. objednatele 2/2019/R

č.j. zhotovitele SD-006-19

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami
I.
Smluvní strany
Objednatel:
Název:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
se sídlem:
Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupený:
Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti
IČO:
26069539
DIČ:
CZ26069539
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
XXX
telefon:
XXX
e-mail:
XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12029 od 10.12.2003
zástupce pro věci smluvní
Ing. Lubor Tomanec
zástupce pro věci technické
Zdeněk Zeman
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Název:
K&K TECHNOLOGY a.s.
se sídlem:
Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy
IČO:
64833186
DIČ:
CZ64833186
jednající:
Ing. Josef Horejš, člen představenstva a obchodně-technický ředitel
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Josef Horejš, XXX, mob. XXX
zástupce ve věcech technických:
Ing. Jiří Cihlář, XXX, mob. XXX
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
XXX; XXX
tel. XXX
e-mail:
XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Jan Kutil
- obor autorizace:
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace:
32663
Zástupce stavbyvedoucího:
Petr Pelnář, XXX, mob. XXX
(dále jen „zhotovitel“)
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UZAVŘELY TENTO DODATEK KE
S M LO UV Ě O D Í LO

1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany se na základě změny rozsahu prací dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2/2019/R
(č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. Zhotovitele) ve znění dodatku č. 1, 2 a 3.
Dodatek mění rozsah prací uvedený ve změnových listech č. 11 a 12a a celkovou cenu za dílo. Dále dodatek
mění Zástupce společnosti, jeho telefon a e-mail a zástupce pro věci smluvní uvedené u Objednatele.
2. Změna smlouvy
Smlouva o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. Zhotovitele) se dohodou obou
smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
2.1. Článek I. Smluvní strany, Objednatel se mění takto:
„Objednatel:
Název:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
se sídlem:
Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupený:
Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti
IČO:
26069539
DIČ:
CZ26069539
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
XXX
telefon:
XXX
e-mail:
XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12029 od 10.12.2003
zástupce pro věci smluvní
Ing. Lubor Tomanec
zástupce pro věci technické
Zdeněk Zeman
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(dále jen „objednatel“)“

2.2. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění takto:
„1. Celková cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného
výběrového řízení, nabídky zhotovitele a změnových listů č. 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10,
10a, 11 a 12a, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:
Cena dle SoD
Dodatek č. 2:
Změnový list č. 1 – provizorní plynové potrubí
Změnový list č. 2 - kompresor
Změnový list č. 2a – kompresor - odečet
Změnový list č. 3 – úpravy v kompresorovně
Změnový list č. 3a – úpravy v kompresorovně - odečet

24 793 021,- Kč bez DPH
217 000,- Kč bez DPH
570 865,- Kč bez DPH
- 570 865,- Kč bez DPH
58 480,- Kč bez DPH
- 39 045,- Kč bez DPH
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Změnový list č. 4 – bloky kompresorovna a plyn.hosp.
Změnový list č. 4a – schodiště beton.uskl.nádrže - odečet
Změnový list č. 5 – výkopy uskladňovací nádrž
Celková cena ve znění dodatku č. 2

12 687,99 Kč bez DPH
- 11 377,17 Kč bez DPH
3 851,25 Kč bez DPH
25 034 618,07 Kč bez DPH

Dodatek č. 3:
Změnový list č. 6 – strojovna VN Io a IIo – SO 07.5, 5 + PS 07.11 + PS 08
230 887,25 Kč bez DPH
Změnový list č. 6a – strojovna VN Io a IIo – SO 07.5, 5 + PS 07.11 + PS 09 - odečet
- 290 394,31 Kč bez DPH
Změnový list č. 7 – kotevní systém na střeše
85 000,- Kč bez DPH
Změnový list č. 8 – hromosvody
446 768,36 Kč bez DPH
Změnový list č. 8a – hromosvody – odečet
- 514 260,56 Kč bez DPH
Změnový list č. 9 – zpětné klapky na výtlaku prim.kalu
26 212,- Kč bez DPH
Změnový list č. 10 – sanace a vrchlík
229 900,10 Kč bez DPH
Změnový list č. 10a – sanace a vrchlík – odečet
- 220 667,58 Kč bez DPH
Celková cena ve znění dodatku č. 3

25 028 063,33 Kč bez DPH

Dodatek č. 4:
Změnový list č. 11 – nový nátěr stávajících lávek na VNI°, nátěry oc.konstrukcí
uskladňovací nádrže, změna materiálového provedení opláštění, doplnění
betonových bloků pod stávající potrubí, změna střešní krytiny strojovny
VNII°
204 342,97 Kč bez DPH
Změnový list č. 12a – změna materiálového provedení opláštění, změna střešní
krytiny strojovny VNII°, nerealizované části – výplňový beton ve VN II°,
nerealizované opravy stávajícího uzemnění - odečet
- 515 106,33 Kč bez DPH
Celková cena ve znění dodatku č. 4
24 717 299,97 Kč bez DPH
(slovy: dvacetčtyřimilionůsedmsetsedmnácttisícdvěstadevadesátdevětkorun a devadesátsedm haléřů
bez DPH)
DPH uvedené v procentech 21 %“

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml.
Zhotovitele) neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.
3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Změna smlouvy vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
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3.4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
č. 1 - Změnový list č. 11
č. 2 - Změnový list č. 12a

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 8. 6. 2020

V Klatovech dne 29. 5. 2020

..........................
Ing. Lubor Tomanec v.r.
ředitel společnosti

...........................
Ing. Josef Horejš v.r.
člen představenstva
a obchodně-technický ředitel
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AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže

Změnový list č.11

Příloha č.1 - Soupis prací
Stavba :
Objekt :

P.č.

Číslo položky

84

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže

SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

Název položky

Příprava povrchu nosné konstrukce manipulační lávky
VN I°

85

ruční čištění na St2
Nový ochranný nátěr ocelových konstrukcí vč.dodávky nátěru

87

Demontáž a zpětná montáž roštů, úklid listí

16

Celkem za

SO 07.4, 07.5

Stavba :
Objekt :

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže

62 004

Příprava povrchu nos.konstr.vnějš.manip.lávky a trub.zábradlí
v.1,1m se zarážkou před nátěrem

MJ

množství

cena / MJ
341,70

celkem (Kč)

m2

11,00

3 758,70

m2

11,00

489,00

5 379,00

kpl

1,00

4 320,00

4 320,00

13 457,70

SO 07.8 Uskladňovací nádrž kalu

m2

27,50

320,30

8 808,25

otryskání s abrazivem
příp.lokální
mechanické
opracování
omytí, odmaštění
a posouzení
skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného
zesílení či jiné úpravy

17

62 005

nosné krajní profily L60/60/6 a příhradové podpěry z profilů L40/40/4 - celkem 30 kompletů, délka profilů jedné
podpěry 2,5m
Příprava povrchu příčného technolog.mostu, konstrukce z oc.
prolamovaných nosníků s výztuhami, před nátěrem
m2
31,10
341,70
10 626,87
otryskání s abrazivem
příp.lokální
mechanické
opracování
omytí,
odmaštění
a posouzení
skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného
zesílení či jiné úpravy

21

62 009

nosnou konstrukci tvoří prolamované bálcované nosníky v.580mm doplněné příčnými výztuhami
Nový ochranný nátěr ocelových konstrukcí vč.dodávky nátěru
m2
58,60
489,00

28 655,40

zahrnuje očištěné povrchy mostu, vnějšího líce nádrže a s ním souvisejících konstrukcí
návrhová životnost střední (stupeň M, 5-15 let)
střední agresivita prostředí (stupeň C3)
Složení:
- první vrstva - základní nátěr dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotou s vysokým obsahem zinku, tl.60 microm
- druhá vrstva - dvousložkový epoxidový nátěr, vytvrzovaný polyamidovým aduktem, vysokosušinový, vysoce
nanášivý, tl.60microm
- třetí vrstva - dvousložkový polyuretanový nátěr, vytvrzovaný alifatickým isokyanátem s dobrou barevnou stálostí,
přísada zinkfosfátu, tl.120microm
barevné odstíny - viz pohledový výkres

Celkem za

SO 07.8

Stavba :
Objekt :

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže

PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa – nádrže

48 090,52

Stavba :
Objekt :

P.č.
173a

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže

SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

Číslo položky
08.8.24

Název položky
Izolační trubice tl. 50 mm pro potrubí ø 154 + opláštění z
hliníkového plechu tl. 0,8 mm

Celkem za

PS 08

Stavba :
Objekt :

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže

Celkem za

SO 07.2, 07.3

Stavba :
Objekt :

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže

Celkem za

bm

120

cena / MJ
999,80

celkem (Kč)
119 976,00

119 976,00

kpl

1

5 262,00

5 262,00

5 262,00

SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

Střešní krytina z asfaltových pásů DOD+MTŽ

84

množství

SO 07.2, 07.3 Strojovna kal. hospodářství a rozvodna

3x betonový blok pro podepření potrubí, beton C30/37-XC3XC1, včetně úpravy podlahy, bednění a odbednění, přesunu
hmot

13

MJ

SO 07.4, 07.5

Celkem za ZL11

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa – nádrže

m2

25,5

688,50

17 556,75

17 556,75

204 342,97

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže

Změnový list č.12a

Příloha č.1 - Soupis prací

Stavba :
Objekt :

173

08.8.24

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže

PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Izolační trubice tl. 50 mm pro potrubí ø 154 + opláštění z
pozink. plechu tl. 0,6 mm
Materiálové provedení: pozink.

bm

-120

905,00

-108 600

Celkem za

PS 08

-108 600,00

Stavba :
Objekt :

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže

19

213151121R00

Montáž geotextílie

m2

-25,50

22,90

-583,95

20

44 001

Střešní krytina z měkčeného PVC DOD+MTŽ vč.kotvení a
kotevních prvků

m2

-25,50

624,00

-15 912,00

SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

pás tl. 1,5mm
rozměrově a UV stabilizovaný

21

69366198

barva šedá mat
(certifikovaný
střešní systém)
vč.veškerých
kotevních
a montážních
prvků (samovrtné šrouby, zatloukací hmoždinky s pozink.hřeby, rozmístění a
počet dle aplikačního předpisu a výpočtu zatížení větrem dle ČSN 73 0035)
Geotextilie netkaná 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
m2
-25,50
41,60
-1 060,80

18

457311118R01

Vyrovnávací beton výplňový C 25/30-XC2

m3

-60,39

6 224,40

-375 913,92

vč.očištění podkladu ostřikem, spádování a hlazení povrchu betonu

Celkem za

SO 07.4, 07.5

Stavba :
Objekt :

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže

14.16.14

Celkem za

-393 470,67

DPS 14.2 ELEKTROČÁST, STAVEBNÍ INSTALACE

Oprava stávajícího uzemnění:
- odhad 4 svody z celkem 12 ks (rozsah upřesnit po odkrytí
vadných zemnících vývodů)

DPS 14.2

Celkem za ZL12a

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa – nádrže

kpl

-1

13 035,66

-13 036

-13 035,66

-515 106,33

