
Dodatek č . ] .
ke Smlouvě o dí lo

Smluvní  stÍ any:

L. Město Týnec nadSázavol
se sí ďem K Náklí  404,257 41' Týnec nad Sázavou
IČ : OO2329O4 DIČ : CZOO232\O4
zastouPené  Mgr. Martinem l(acltnož kou' starostou města
kontaktní  osoba ve.věcech technických: Jii'í  Vrbata , tel:
bankovní  spojení :  Ceská Spořitelna, a.s', č . ť rč tu:

jako objednateI  na straně jedné (dále jen''obiednatel'')

a

2. BE S s.r.o.
se sí ďenr Sukova 625,256 01 Beneš ov
IČ : $792553 DIČ : CZ437g2553
společ nost je zapsána v obchoclní m tejstřil< u vedené m Městslým soudem v Ptaze,
spis. zn. C 7496
zastoupená Petrem Váňou' jednatelem
kontaktní  osoba ve věcech technických: Ing' Áleš  Sládek, tel:  
Ban]< ovní  spojení :  I (B, a.s', č . ú č tu

jako zlrotovitel na str.aně druhé  (dále jen ''zhotovitel'')

Clánek I .
Preambule

Shora uvedené  smluvní  St1any spolu uzavi'ely dne B.4.2O2O smlouvu o ďlo (dále jen ,,Smlouva
o dí lo'), 1ejlmž  pi'edmětem je závazek zhotovitele prové st pro objednatele řádně a vč as
lrompletní  stavbu flazYaflou rrChrást _ autobusové  zastávl< y poaet sil''i"e I l/ t06rr;  předmět
dí la je blí ž e specifikován zadávacirti podklady pro vei'ejnou zakázku, které  byly zhttoviteli
předány jako podklad pto stanovení  ceny dí la. Smluvní  sfuany se dohodly na ceně dí ia ďe cenové
nabí dky zhotovitele ze dne 11.3'2020, která č iní  2.296.409,29 Kč  bez DPH.

Č lánek I I .
Předmět dodatku

1 Pi'edrnětem tohoto dodatku (dále jen 
',Dodatek") )e změna č í sla bankovní ho ú č tu zhotovitele,

které  bylo ve Smlouvě o dí lo administratir.ní  chybou nesprávně uvedeno. Správné  č í slo
bankovrrí ho ú č tu zhotovitele je:  3300121 /  01,00.



2' Pi'edmětern tohoto Dodatku je dále z'Lž erutozsahu dí la spoč í va)í civ netealtzacipolož ek blí ž e
specifikovaných ve Změnové m listu č . 1 pí semně odsouh_lasené m oběma sm]uvní mi stranami
dne 30'6.2020 (dáIe jen ,,mé něpráce")' Mé něpráce specifikované  v citované m Změnové m
listu č . 1 sniž tly cenu ďla o 2.500,00 Kč  bez DPH' 

^ Celková 
cena dí la tedy po zohlednění

mé něptací  č iÍ n2.293.909,29 Kč  bez DPH.

3' Změnoý list č . 1 o tozsahu mé něprací  ze dne 30.06.2020 ;e pidohou č . 1 tohoto Dodatku.

Č lánek I I .
Závěteč ná ustanovení

I . ostatní  ujednání  sjeclnaná ve Smlouvě o dí lo zistáva!í beze změny.

2. Tento Dodatek tvoi'í  ú plnou dohodu mezi smluvní rni stranami ohledně pi.edmětu Dodatku.

3' Uzaví eti tohoto Dodatku bylo schváleno radou města Týnec nadSázavor-r č . dne 13.O7.2O2O.

4. 'I ento Dodatek je vyhotoven ve dvojí m r,7hotovení , přič emž  kaž dá ze smluvní ch stran
ol: ' dtž í  j  edno ryhotovení .

5. Tento Dodatek nabyvá platnosti a ú č innosti dnem jeho podpisu oběma smluvní mi sttanami.

Pří lohy:

1'. Změnoý list č . 1 o rozsahu mé něptací  ze dne 30'06.2020

V Týnci nadSázavou dne ,/ ,, / . ./ e2 VBeneš ově / / ? 7.Zaza

ÝNEc NAD sÁZAVIJL

K Náklí  404
Týnec nad Sázavou

BES s.r.o.

Sukova 625,256 01 Beneš ov
w.besbn.cz

l7t

Mgr. Martrn I (adrnož ka
starosta

Město Týnec nad Sázavou

obiednatel

Pett Váňa

;ednatel
B E S s.r.o

zhotovitel

2



znnĚNovÝ r,rsr e. r

Stavba: Chrást - autobusové  zastávky podé l silnice I I l106

Stavební  objekt:  vRN +  oN vedlejš í ch aktivity

č í slo proj e ktu CZ.06.4.5g l O.0 l O'O l I  6 O38 l OO 12126

Popis změnv: naceněnÝ vÝkaz vÝměr obsahoval polož kv. které  nemělv bÝt souč ásti veřeiné
zakázkv.

Odů vodnění :

1. Při zadávání  veřejné  zakázky byly do výkazu výměr uvedeny poloŽky, které  nejsou
předmětem dí la a nemů Žou být zhotovitelem realizovány:

a. Dokumentace pro ú zemní  rozhodnutí

b. Dokumentace pro stavební  povolení

c. lnŽenýrská č innost zajiš těnÍ  oÚR a osp
d. Autorský dozor projektanta

e. Technický dozor investora

Řeš ení :

1' Výkaz výměr bude o tyto poloŽky poní Žen

Cena: 1' uznatelné : -2.500 Kč

Pří loha _ Změnový rozpoč et kZL č ). I

V Týnci nad Sázavou dne 30.06.2020

Ýnnc NAD sAZAVoU

KNáklí  404
Týnec nad Sázavou

Mgr. Martin Kadrnož ka - starosta

BES s.r.o.

Sukova 625,256 01 Beneš ov

www.besbn.cz

Petr Váňa -jednatel B E S s.r.o

t7t



KRYci LIST RozPoČ ru

Týnec nad Sázavou

452331 1 60-8
Chrást - autobusové  zastávky podé l silnice ll/ 106

so 10í ' so 401' VRN

Hunvruí AKTIVITY

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí  404, Týnec nad sázavou

Lucida s'r'o'' Marie Cibulkové  341356,14o oo Praha 4

dIe Výběrové ho ří zení

zpracoval ing. Josef Stanko

15.6.1 I

Mí sto

č í slo

CPV

Dne

Název stavby

Název objektu

Název č ásti

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Měrné  a ú č elové
Poč et l1m N 1

náklad v
A Základni náklady B Doplň c Náklady na umí stění  stav

1 VRN celkem -2 500,00 Ó Práce přesč as '13 í  staveniš tě

2 celkem Bez pevné  podl 14 Mimostav. doprava

3 celkem 10 Kulturní  památka 15 Územní  vlivy

4 celkem 11 16 Provozní  vlivy

^
celkem 17 ostatní

r) kem 't8 NUS z rozpoč tu

7 zRN (ř. 1_6) -2 00 12 DN (ř.8-11) 19 NUs (ř. í 3-18)

20 HZS ,1 Kompl. č innost 22 náklady

Projektant, Zhotovitel, Objed natel D Gelkem bez DPH -2 500,00
celkem

sní Žená

základní

15,0

21,0

0,00

-525,00

000

-2 500,00

Cena s DPH -3 025,00

E Pří a

Dodá zadavateI 00
Klouzavá doloŽka 00

hodnění

BES s.r.o.

Sukova 625,256 0'l Beneš ov

www.besbn.cz

t7t

t<  

257 41 Týnec nad Sázavou
- 12'

Priloha zmenovy list c 1 123 krycí  list



REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Chrást _ autobusové  zastávky podé lsilnice I I / 106

objekt:  so 101' so 40í ' VRN
Genová soustava uRs 2019/ l Datum :  15.6.2019

Kód Popis Cena celkem

'l 2 3

Rekapitulace iednotlivých č ástí  rozpoětu

VRN +  oN vedleiš í  aktivitv
VRN VRN Vedlejš í rozpoč tové  náklady k souboru so 101 chodní k a odvodnění

celkem bez DPH v Kě

_2 500,00 Kč
_2 500'00 Kč

Priloha zmenovy list c 1 223 rekapitulace



ZADAN! S VYKMEM VYMER
Stavba: chrást - autobusové  zastávky podé l silnice ll/ 106

objekt:  VRN +  oN vedlejš í  aktivity
Cenová soustava Úns zorgn Datum: 15.6.2019

P.Č . Kód poloŽky Popis MJ
Množ stVí

c6lkem
Jodnotková cena

zadánl
Celková cena zadá

1 3 4 6 7

VRN k souboru so 101 chodní k a odvodnění

celkem Kč -2 500,m

kus -1.00 500.00 -s00.0013 01 3203000 Dokumentace pro ú zemní  rozhodnutí

kus -'1.00 500.00 -500.0014 013224000 Dokumentace pro stavebnÍ  povolení

20 040001 000 lnŽenÝrská óinnost zaiiš tění  DUR a DSP kus -1,00 500,00 -500,00

kus -1.00 500.00 -s00.0021 041 1 03000 AutorskÝ dozor proiektanta

-500.0022 041 203000 technický dozor investora kus -1.00 500,00


