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Č. 1 ke smlouvě o dílo Č. 48/2016 - „ Psáry, kanalizace a
vodovod v ulici Nad Cihelnou“

kterou uzavřely dne 27.5.2016

Obec Psáry, Pražská 137, Psát-y 252 44, lČ 00241580— jako objednatel
a
Zepris s.r.o., Mezi Vodami 639/27, Praha 4, IC 25117947 - jako zhotovitel.

1) Objednatel a zhotovitel se na základě postupujících stavebních prací dohodli na
následujících vícepracech, které byli odsouhlaseny hodnotící komisí objednatele a
spočívají v rozšíření zakázky o vícepráce na stavbě tlakové kanalizace:

SO 01 - Tlaková kanalizace
Uklidňovací šachta SI)
Realizace Bypassu
změna materiálu - výměna KK za šoupátka HAWLE.
Cištění stávající kanalizace a monitoring kamerou

- celkem v hodnotě 116949,27,-Kč

2) odsouhlasené vícepráce na stavbě vodovodu:
SO 02 - Vodovod
Změna materiálu - výměna KK za šoupátka HAWLE.

celkem v hodnotě: 54271,-Kč

3) Současně s odsouhlasenými vícepracemi na stavbě nebudou realizovány tyto práce a
materiál:

kanalizace

Zrněna rnaieriálu + odpočet připojk‘ . 35 030.64.- Kč

vodovod

Zrněna materiálu ± odpočet šoupátek a přípojky. 47 105.02,- Kč

4) Výsledná cena bez DPH dle či. III uzavřené smlouvy činí:
- cena dle uzavřené smlouvy 675 468,- Kč
- vícepráce č. 1 116 949,27,- Kč
- vícepráce č. 2 54271,- Kč
- méněpráce - 35 030,64,- Kč
- méněpráce -47 105,02,- Kč
- cenabezDPl-I 764 552,61,- Kč

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli vtísni nebo za jinak nevýhodných okolností a na důkaz toho připojují své podpisy.
Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.



V Psárech dne 43. 2016

Schváleno usnesením

ObcePsáiyč 66.Ji‘~
cdne.,flJ° ~itcpV‘

Objednatel:



Psáry - kanalizace a vodovod
v ul. Nad Cihelnou

Vícepráce - méněpráce 89 084,61
Vícepráce celkem 171 220,27
Měněpráce celkem -82 135,66

i. SO oi -Tlaková kanalizace 81 919
1.1 Uklidňovaci šachta Šu vicepráce 32 431,77
1.2 Realizace Bypassu vícepráce 22512,50
1.3 Změna materiálu - výměna Kl< za šoupátka HAWLE. vícepráce 52 859,00
1.4 Čištěni stávající kanalizace a monitoring kamerou vicepráce 9146,00
1.5 Změna materiálu + odpočet přípojky méněpráce -35 030,64

2. 5002-Vodovod 7166
2.1 Změna materiálu - výměna KK za šoupátka HAWLE. vícepráce 54 271,00
2,2 Změna matenálu + odpočet šoupátek a přípojky měněpráce -47 105,02
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