
Ě,
a} s+ Dodatek č . 3

ke smlouvě o dí lo ze dne 18.9.2019

Ní ž e podepsaní  ú č astní ci, a to

Obec Babylon
se sí dlem:

lč :
Babylon 27, 344 01 Domaž lice

00572551

0762082399/0800
379793273
info@babylon-obec.cz

zastoupená: Pav| em Bambáskem, starostou obce
Bankovní  spojení :  Č eská spořitelna, a.s.

č . ú č tu:

telefon:
email:

a

jako objednatel na straně jedné

DSP Domaž lický stavební  podnik s.r.o.

se sí dlem: Havlí č kova 6, Bezděkovské  Předměstí , 344 01 Domaž lice

lč :

Dlč :

25200631

cz2520063I

Cena bez DPH

2t% DPH

cena Vč etně DPH

-23781,,1,LKč

_4 994,03 Kč

-28775,1.4Kč

zastoupena: 
ba nkovn í  spojení :  

č í sloú č t
tel,:

email:

zapsaná v obchodní m rejstří ku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddí l C vlož ka 7863

jako zhotovitel na straně druhé ,

uzavřeli dne 18.9,2019 smlouvu o dí lo (dále je ,,Smlouva"), ve znění  dodatku č , 1 ze dne 27.7.ZOZO

a dodatku č .2 ze dne 3t,7,ZO2O, na základě které  se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit

dí lo ,,Novostavba mateřské  š kolky pro 25 dětí  na pozemku parc.č , 80/1 a pozemku - stavební
parcele parc.č . 26 v katastrální m ú zemí  Babylon", podrobně specifikované  v č l. lll Smlouvy (dále

je,,Dí lo") a objednatel se za zavázal řádně dokonč ené  Dí lo převzí t a zaplatit jeho cenu.

l. Změna rozsahu Dí la - ocenění  ví ce prací  a mé ně prací

Smluvní  strany se dohodly na změně rozsahu Dí la spoč í vají cí v provedení  dalš í ch prací  a dodávek,

nezahrnutých ve specifikaci Dí la dle Sm louvy č i dodatku č . 7 a č .2 Sm louvy (dále jen ,,Ví cepráce"} ,
a naopak v neprovedení  některých prací  a dodávek, které  byly zahrnuty ve specifikaci Dí la dle

Smlouvy č i dodatku č . 1 a č . 2 (dále jen ,,Mé něpráce"). Tyto Ví cepráce a Mé něpráce jsou vymezeny

v polož kové m rozpoč tu, který tvoří  pří lohu tohoto dodatku.

S ohledem na tí mto dodatkem sjednané  Ví cepráce a Mé něpráce je ú č astní ky dohodnuta změna

smluvní ceny Dí la dle zákona č . 526/1990 Sb., následovně:



DPH bude přepoč tena v pří padě změny sazby podle platných předpisů .

Pro ú plnost smluvní  strany shodně uvádějí , ž e jsou Ví cepráce prováděny v rámci Smlouvy, za

stejných podmí nek, za,iakých je prováděno DÍ lo.

V ostatní ch ujednání ch zů stává Smlouva nedotč ena,

Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tento dodatek byl bez jaké hokoliv omezení , vč etně

vš ech pří padných osobní ch ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněn na oficiální ch webových

stránkách obce Babylon a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatků . Smluvní strany prohlaš ují ,

ž e skuteč nosti uvedené  vtomto dodatku nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu § 504

obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalŠ Í ch

podmí nek.

V Babylonu dne 27 ,L0.2020

Objednatell
obec Babylon

V Babylonu dne 27.L0,202o

zhotovitel:
DSP Domaž lický stavební  podnik s.r.o

PaVel Bambásek, starosta



I Polož kový rozpoč et stavby

Stavba: 2019/53 MŠ  Babylon

zhoioviteli DsP Domaž llcký §t.vebn í  pod nlk §.r.o. tč o|  25200631

DlČ |  cz2520063íH.vlí č kova 6

3{ ,| 01 Donaž licB"BezděkoV6ké  Předmě§tl

0bjednat6l|  ob6c B.bylon

27

lč o|  0057255í

olč :

3u01 Babylon

Vyplacovali PavelKonop

zákIad pro sní ž onou DPH| 15% 0,00 czK

snlž ená DPH 15 ,/ " 0,00 cZK

Základ prozákladnlDPH 21 "/ "
.23,l81,11 czK

Základnl DPH 21 ,/ t .4 994,03 czK

záokrouhlenlI 0,00 czK

cena celkem; .28 775,14 czx

Domaž lice 19, 10.2020

7E/ ."

Zpracováno programem BUlLDpoWer s



slavba|  |  zolelsr uš  aalylon List č , 2

ZpracoVáno programem BUlLDpower S

Název

Rekapitulace objektů  a rozpoč tů
c.lkgm b.r DPH Základ snlž é né  Zlkl.dzákladnl

0,00

0,00

0l

058

Mš

Změny k dodatku č ,3

.23 781,11

-23781,11

.23 781,11

"23781,11



stVbaI Mš Listč ,3

Rekapitulace dí lů

zpgvňěné plociy

KomUnik9ce

_25,90573

11,51680

HsV

HsV

_63 481,11

39 700,00

,23 781,11

Zpracováno programem BUlLDpoWer s



§sEe'

^ g.
2019/53

0l

058

Mš  Babylon

MŠ

změny k dodatku č ,3

Dí l:  46

1 34892413lR00

2 434121416R00

3 434311114R00

4 632921911R00

5 639571311R00

6 338920021R00

7 338920023R00

6 596215021R00

9 6395i1215R00

10 9165611,ilR00

1l 917862l11R00

12 91ó101111R00

13 59710101oRM

14 59217510R

15 592284090R

16 59228409R

17 5s228410R

18 59228411R

19 59228510R

20 59245308R

celkem zai 46

zpevněné  plochy

střlš ka ž ed t1,200mm z tvar,hIad,pilr

osazenlbet, stupňů  do beton!

slupně dusané  na telé n, na de§k!, z betonu c 16/20

Dlaž baz dlaž dic beloio\ rch doplsk!, t l,40 mm

okapo!ýchodnlk - lextilie ploti plon]stán l 45g/m2

osazenlbetonové  palisády, š , do 20 cnr, dl, 60 cm

0saz6nlbetonové  palisády, š , do 20 cm, dl, 120 cm

Kladenlzámkové  dlaž by ť ,6 cm do ddě t l, 4 cm

okapový chodnlk podé l b!dovy 2 kač ld(! t l, 150 í im

osazen í  ž áhon, obrubn lkú  do lož o z c 12l15 s opěrcu

osazení stojat, obrub,bet, s opěrou,| ož ez c 12l15

Lož e pod obrubnlky nebo obrlby dlaž eb z c 12l15

Žab odvodnovacl po| ymerbelon, ž atlž enlA15 kN vč elně dodávky roš tu a

ž labu

obrubnik Best L| NEA ll přkodnl 100x8x25 cm

Palisáda přkodnl Uriko 16xl6x40 cm

Pa| isáda přkodnl l] riko 16xl6x60 cí n

Palisáda přhodnl Uriko 16xl6x100 cm

Pali§áda přhodnl Uriko 16xl6x120 cm

BEST-CANTo schodiš ť ový pNek betonový přkodnj

D| až ba BE§T KLAslK0 přkodnl 20xlOx6

zpevněné  plochy

m

m

m

m2

m2

m

m

m2

m2

m

m

m3

m

26,00000

9,00000

3,90000

25,32000

25,56000

-9,92000

_18,56000

_32,83000

_14,24000

-65,80000

6,50000

-1,30700

1,70000

18,00000

-39,00000

-23,00000

-56,00000

-60,00000

30,00000

-34,00000

546,15

543,D0

346,00

661,03

59,60

1095,16

1 196,25

261,45

56s,62

145,19

221,76

2 590,62

1168,89

l15,00

62,70

192,50

243,10

350,90

158,50

240,90

14199,90

4 887,00

1 349,40

16 731,26

1 523,38

_10 863,99

-22 202,40

-8 583,40

-8 í 11,39

-9 553,50

1441,44

,3 385,94

1987,11

2 070,00

-2 445,30

4 427 ,50

-13 6í 3,60

-2l054,00

4 755,00

-8190,60

.63 181,1l

kus

kus

kus

kus

kus

kUs

n2

Dí l:  5 Komunikace

21 565141111RT3 Podkl8d 2 obal lam,AcP 16+ ,AcP22+ ,do3 m,!,6cm plochy 101_200m2

22 577141112RT3 Bé ton así all. Aco 11+ ,nobo Aco16+ ,do3 m, ť ,5 cm plochy 101-2D0 m2

celkem za: 5 Komunlkaco

ň2

ň2

40,00000

40,00000

550,00

442,50

22 000,00

17 700,00

39 700,00

Zpracováno programem BUlLDpoWer S


