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DODATEK Č. 1Minjstegtvu®tnM0pr0středÍ č.j. krpp-65099-52/čj-2017-0300vz-vz
ke smlouvě o dílo čj. KRPP-65099-44/ČJ-2017-0300VZ-VZ

Česká republika
Sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

kontaktní adresa:

jako ,,objednatel"

a

Společnost:
Sídlo:

IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
751 51 529
CZ75151529
5ixai69
ČNB Plzeň
916-8246881/0710

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
Nádražní 2, 306 28 Plzeň

SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov

64358844
CZ64358844
7sc78va
KB Plzeň
24634500277/0100

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

jako ,,zhotovitel"

uzavirají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

DODATEKČ.1
č.j. KRPP-65099-52/ČJ-2017-0300VZ-VZ

0

Předmót díla
S ohledem na změny, ke kterým došlo v prúbóhu díla, q z nich vyplývujklch
skutečnosti, smluvní strany podb u8tanoven| článku XI, odM 1 umvľonó Bm|ouvy o dllo čj
KRPP-65099-44/ČJ-2017-0300VZ-VL (dhlo j0ň ,,SmlouvW) pňMouplly k uzavľoní toholo
dodatku č. 1. Rozsah zmón díla vyplývá zěj Z|nónovôh() 11Mu OMi·' 2014+p05 m dno 12 3
2019 a jm)o přlloh, Nt3dl|nou 8oučágt tohoto dodMku tvoľl kopl0 tohoto znihnov6ho ||m(l li
joho pľllohy č. 1, obsahul|c|ho akceptovaný položkový rozpočet k tomuto zmónovômu llMu

l



ll.
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že původní článek Ill. odstavec 1 Smlouvy se v plném rozsahu
mší a nahrazuje se následujichn zněním:

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními §
2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany
dohodly na následujlcl ceně díla:

Cena bez DPH: 40 124 081,24 Kč
DPH 21%: 8 426 057,06 Kč
Cena včetně DPH: 48 550 138,30 KČ

slovy: čtyřicetosmmj|ionůpětsetpadesáttisÍcstotřjcetosm korun českých 30/100

0

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají j nadále v platnosti beze změny.

lV.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní
strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech (2 strany dodatku a 9 stran přílohy), z nichž tři
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohy k tomuto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy: změnový list OPŽP 2014+P05 č. 1 s přílohou (položkový rozpočet)

V Plzni dne V Letkově dne
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k
ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 01
Zhotovitel: Silba-Elstav s.r.o.

Datum: 12.3. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SO-O2 změna skladby střešnľkonstrukce.
Popis a zdůvodněnízměny:

Vzhledem k výsledku tahových zkoušek střešní konstrukce (stávaýcľ stav je nevhodný pro
navržený způsob skladby v PO) protokol přílohcm.
Byla navržena nová skladba konstrukce střechy a její ho kotvenídle přiloženého technického
listu DEKROOF-04-tato skladba je schválena ATD.
Bylo zjištěno že w je o jedno okno vÍce než dle skutečnosti

Změna rozpočtu je na základě kontroly OPF MV ČR, položky č. 40 a 41 nahrazují původnípoložku
Č.32

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIceprací bez DPH:

555 107,15 Kč 1400 509,93 Kč

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

845 402,78 KČ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

3
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 _ |čísio OZ: 01 _ l
7hotovitel: Silba-Elstav s.r.o °

_ - __lnvestoř: Krajské ředitelství policie Datum: l. 2. 2019 l,
Plzeňského kraje _ 1|

Název akce:

Způsob udeslánf l předáíň pošioug l e-mai|e|nĽj ŕaxen{] osobnějj
da'ium:L 2. 2019
Odkazy na specifikaci: Změna střešního pláště, odečet okna

na výkresy: Nová skladba střechy, tahové zkouŠkV, fbto stávajíd skladby t
střechy.

na rozpočtové podklady: VCPxMNP SO-02 ;
na jinou část smlouvy:

Předmět změnV: SO-02 změna skladby střešní konstrukce, odečet okna

Popis a zdůvodnění změny: :

Vzhledem k výsledku tahových zkoušek střešní konstrukce (stávající stav je nevhodný pro navržený i
způsob skladby v PO) protokol přílohou. '
Byla navržena nová skladba konstrukce střechy a jejího kotveni dle přiloženého technického listLl l
DEKROF-04 - tato skladba je schválena ATD.
Bylo zjištěno, že ve' vy je o Jedno okno více než dle skutečnosti. '

l

Počet připojených listů specifikaci: 5
Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

OznánienI vydává:

Krajské ředitel'ství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2
Plzeň 306 28

l

l
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Příloha:
Rozpočet na VCP a MNP SO-02
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Kód:
Stavba:

jKSO:
Mlsto:

Objednatel:

Zhotwitet:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

přlľoha č.. d k č,j.
počet listů:'3'° SOUHRNNÝ LIST STAVBY

01
VCPxMNP SO 02

CC·CZ:
Datum: 12.3.2019

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH úkladní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

845 402,78
0,00

845 402,78

845 402,78 17.7 534,58
0,00 0,00

CZK l 022 937,36j

Projektant "7 fZpracwatel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:
l

Místo:

objednatel:
Zhotovitel:

Kód

01

VCPxMNP SO 02

I

Objekt

Datum: 12.03,2019
projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH (CZK]

l) Náklady z rozpočtů 845 402,78

a SO 02 845 402,78

.._
Cena s DPH [CZK]. l

1 022 937,36
1 022 937,36

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

0,00 0,00

845 402,78 1 022 937,36

štram 2 z 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VChMNP SO 02

Objekt: a -SO 02

jKSO:
Místo:

Objednatel:

zhotovftel:

Projektant:

Zpracovatel:

poznámka:

Náklady z rozpQčtu
Ostatní náklady

čona bez DPH

DPH úkldM 21,m
sMžená 15,00%

Cena s DPH
f

CC-CZ:
Datum: 12.03,2019

:ši,

ĹČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

:%

845 402,78
0,00

845 402,78

177 334,58
0,00

1 022 9.3.7,36.j

'Projektant "" izpräeov&li'" " " l
!

Datum_a pQgp|$: ,_ . £azftko
iôbFhanťel """ "" " " ""

iDat!L!! a Razftko

'zfotovfĚd " '"

b
l
Ó

1Dat!lm a£QdpŠ: , _ Razítko

i

P

ioatu!!! a pQdek: ._ .. Razítko

Strm 1 z 6



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KRXMNP SO 02

Objekt: a -SO 02

Nústo: Datum: 12.03.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotavltel: Zpracontd:

Kál · PopIs čem celkem (CZK]

l) Náklady z rozpočtu
Ostatní · Ostatní

01 ·Změna skladby střechy
05 -výplně otvorŮ
06 · Bouracf práce střecha

845 402,78

845 402,78
300 495,87

·5 699,74
550 606,67

2) Ostatní náklady 0,00

celkové náklady za stavbu l) " 2) 845 402,78

StmmZz6
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě ':'
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 120273407-194053-19070814li4m"" "

převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 11 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb
vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.07.2019 v 14:17:10.
Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl
změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 08.07.2019 13:49:28. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu č. l: číslo kvalifikovaného certifikátu 4E OF C5, kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p.
[IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje se sídlem v Plzni [IČ 75151529]. Elektronický podpis nebyl označen časovým
razítkem.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb
vytvářejících důvěru a platnost mručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.07.2019 v 14:17:10.
Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověřeni integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl
změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 08.07.2019 13:45:09. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu 3A CB 26, kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p.
[IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) 13,
SILBA-Elstav s.r.o. [IČ 64358844]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
V Plzni dne 08.07.2019

Poznámka:
V době od uveřejnění seznamu meplatněných kyalinkoyaných cenWkátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvali/ikovaného
certi/ikátu 4E OF C5, do provedení autoMované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kyali/ikoyaného certi/ikátu.
V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvali/ikovaných certi/ikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvali/ikovaného
certi/ikátu 3A CB 26, do provedaubutorizované konverze dokumentů mohlo do/ú k meplatnění kyali/ikoyaného certi/íkátu.
Kontrolu této doložky lze provést v centrálni" evidenci doloŽek příStupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https:/hvww&zechpoint.cUoverovacidolo».


