
Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO SMLDEU 38-237/2018
uzavřené podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění

pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:
ve věcech technických:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455
ČNB, 5830601/0710
PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
Mgr. Daniela Gluzová, odborný pracovník OOP

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem: 
zapsaný dne 
vedeném 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:

GRAS SPOL s.r.o.
Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou 
12. 6. 2003 v obchodním rejstříku,
KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18844
25993020
CZ25993020
MONETA a.s., č. ú. 164312799/0600 
Ing. Václavem Němcem, jednatelem

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

1) V průběhu provádění díla byla dodatečně zjištěna nutnost změny ovládacího systému 
automatického závlahového systému a doplnění záložního filtru k řídící jednotce.
Dále je možné provést repase stávajícího filtru.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly v souladu s článkem 8.6. 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo SMLDEU-38-237/2018 na dodatečném provedení 
uvedených prací dle změnového listu stavby, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

2) Dále se smluvní strany shodly z výše uvedených důvodů na změně článku 3. Cena a 
platební podmínky, odst. 3.1.:

Původní cena za dílo: 1 480 834,59 Kč bez DPH

19 270,00 Kč bez DPH 

13 385,00 Kč bez DPH

a) Změna systému: 

Vícepráce ve výši: 

Méněpráce ve výši:
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b) Repase filtru: 

Vícepráce ve výši: 

Méněpráce ve výši: 30 781,00 Kč bez DPH

15 000,00 Kč bez DPH

c) Doplnění filtru: 

Více práce ve výši: 9 950,00 Kč bez DPH

Celková cena za dílo: 1 480 888,59 Kč bez DPH

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

4) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží jeden.

Příloha:

Změnový list stavby č. 2

Ve Vrchlabí, dne Ví...w(/ dne i ' 0 - ^

i ní ho parku // ___
A ^ GRAS SPOL s.r.n

Phur. Kooin oonniscn 
Ředitel
Správa KRNAP

Ing. Václav Němec 
jednatel
GRAS SPOL s.r.o.

Za správnost:

č. 01:
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu:

Název stavby:
Dodavatel:
Objednatel:

Rekonstrukce a zpřístupnění genetické banky ve Vrchlabí CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008030

Rekonstrukce GB - zahradnické práce 
GRAS SPOL s.r.o.
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu: 2/2019
Změna: D - dokumentace 

P - příprava 
R - realizace

Datum vydání ZL:

Stavební
oddíl:

Číslo
(pod)objektu: Závlahový systém

Popis změny:
1) Změna ovládacího systému automatického závlahového systému (vícepráce 19 270 Kč, méněpráce 13 385 Kč)

2) Repase stávajícího filtru místo pořízení kompletního systému filtrace (vícepráce 15 000 Kč, méněpráce 30 781 Kč)

3) Doplnění záložního filtru k řídící jednotce (vícepráce 9 950 Kč)

Zdůvodnění změny:

Ad1) Původně navržený ovládací systém neumožňuje ovládání přes wi-fi a kontrolu bezchybného provozu mimo pracovní dny, proto 
byla odsouhlasena změna ovládacího systému. Bude dodána ovládací jednotka s vestavěným transformátorem s možností ovládání 
přes wi-fi.
Ad2) Při místním šetření se ukázalo, že filtr v místě odběru slouží potřebám genetické banky. Proto nebude pořízen nový kompletní 
systém filtrace, ale bude provedena repase stávajícího filtru (demontáž, kontrola a výměna těsnění, výměna vložky, sestavení filtru a 
montáž do automatického závlahového systému).

Ad3) Na základě zkušeností s funkčností automatického závlahového systému vzhledem ke znečištění potrubí drobnými částicemi 
bahna je systém doplněn o záložní filtr. Záložní filtr bude spolu s dalšími doplňky (průtokoměr, čidlo) instalován k řídící jednotce.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Petra Lóffelmannová
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Dopady: do projektové dokumentace: ANO - dokumentace skutečného provedeni

do časového plánu: bez dopadu

44 220,00 Kč bez DPHdo ceny: zvýšeni

do ceny: 44 166,00 Kč bez DPHsníženi

54,00 Kč bez DPHZměnový list celkem:

Zdroj financovaní změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:
souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko:

Správa KRNAP Vrchlabí - Mgr. Daniela Gluzová
Vyjádření zhotovitele:

souhlasí x nesouhlasí
datum, podpis, razítko:

GRAS SPOL s.r.o.

Vyjádření objednatele datum, podpis, razítko:
' souhlasí ~) x nesouhfasř

Mgr. Daniela Gluzová

Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb
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