DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. VŘ 121/2019

Elektronický podpis - 4.10.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jakub Jirgl
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 8.11.2019 10:53:44-000 +01:00

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
(1)

Městem Šumperk, IČ: 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk,
zastoupeným Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
(dále jen „Objednatel“);
a

(2)

společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová
2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem,
jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 9. 8. 2019 uzavřena smlouva o dílo č. VŘ
121/2019 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště“ (dále též jako „Dílo“);

(B)

po zahájení realizace Díla bylo zjištěno, že stávající podkladní štěrková vrstva je
nevyhovující z hlediska vodopropustnosti; zkouškou propustnosti a sondami v
podkladní vrstvě bylo zjištěno, že je nutné provést odtěžení stávajícího podloží ve větší
hloubce, než je Smlouvou předpokládáno; Objednatel požaduje uložení odtěženého
materiálu z pokladní vrstvy fotbalového hřiště na jím stanovené místo s tím, že na
Objednatele přejde u tohoto materiálu původcovství k odpadu; zároveň objednatel
zajistí dopravu pro odvoz vytěženého materiálu

(C)

Objednatel má zájem na změně umělého trávníku oproti Smlouvě za kvalitativně lepší
umělý trávník;

(D)

Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly
v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla
a termín provedení Díla;

(E)

Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu Díla) v rozsahu
blíže vymezeném ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1
Smlouvy (dále jako „Změnový list 1“);

(F)

s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu a
termín provedení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I.
PŘEDMĚT DODATKU
1.1

Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v článku 3
Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také
jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listě 1. Strany se dále dohodly, že
z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném v článku 3 Smlouvy se vypouští
práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“),
blíže specifikované ve Změnovém listě 1. Specifikace, rozsah a způsob provedení Díla

vyplývající ze Změnového listu 1 má přednost před specifikací, rozsahem a způsobem
provedení Díla vyplývajícím z projektové dokumentace, výkazu výměr a dalších
dokumentů, kterými je Dílo ve Smlouvě specifikováno. Zhotovitel použije umělý travní
povrch blíže specifikovaný ve Změnovém listě 1.
1.2

Strany se dohodly, že v článku 4. Cena díla Smlouvy se odst. 1, 2 a 4 a pododst. 4.1
mění a nahrazují tímto zněním:
1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové
dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, výkazu výměr a Změnového
listu 1. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí
předané projektové dokumentace, a to ve znění modifikovaném Změnovým listem
1.
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané
hodnoty (DPH),
Cena bez DPH:

6 783 152,89,-Kč

DPH:

1 424 462,11,-Kč

Cena díla včetně DPH:

8 207 615,00,-Kč

(slovy: Osm milionů dvěstě sedm tisíc šestset patnáct korun českých)
4.

Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu a Změnovém listu 1 jsou ceny
pevné po celou dobu výstavby.

4.1 Doklady určující cenu
Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr a Změnovým listem 1. Položkové
rozpočty modifikované Změnovým listem 1 slouží k prokázání finančního objemu
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění
případných víceprací a méněprací. Přednost má Změnový list 1.
1.3

Strany se dohodly, že termín dokončení stavebních prací blíže specifikovaný pod písm.
c) článku 6. Smlouvy se mění tak, že termín pro dokončení stavebních prací je nově
stanoven na 6. 12. 2019. Strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn realizaci
Díla přerušit v případě, kdy nevhodné klimatické podmínky objektivně neumožní
dodržet technologické postupy pro řádnou realizaci Díla, zejména technologii pokládky
umělého trávníku a lajnování. Nevhodnými klimatickými podmínkami se myslí i relativní
vlhkost vzduchu vyšší než 80%, mokré podloží, průměrná denní teplota méně než
15°C. O dobu přerušení realizace Díla se prodlužuje termín dokončení stavebních
prací.

1.4

Strany se dohodly, že dopravu a likvidaci odtěženého materiálu z pokladní vrstvy
fotbalového hřiště (odpadu) zajistí Objednatel. Objednatel se stává původcem tohoto
odpadu (vytěženého materiálu z pokladní vrstvy fotbalového hřiště) ve smyslu platných
právních předpisů a odpovídá za nakládání s tímto materiálem.

1.5

Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy tvoří harmonogram prací, který nahrazuje
veškeré dosavadní harmonogramy prací.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají
v původním znění.

2.2

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran

obdrží po jednom stejnopise.
2.3

Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Města Šumperk č. 1082/19 ze dne
26.09.2019.

2.4

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnový list 1
Příloha č. 2 Harmonogram prací

2.5

Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede
Objednatel.

2.6

Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli
a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Šumperku dne ……….. 2019

…………………………………….
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta

V Plzni dne ……………….2019

Jaroslav
Karásek

Digitálně podepsal
Jaroslav Karásek
Datum: 2019.10.07
06:46:03 +02'00'

……………………………………….
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel

