
Číslo dodatku Kraj Vysočina: 124071 
Číslo dodatku Město Havlíčkův Brod:
Číslo dodatku Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.: KUJIP01C7R8R

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů

Smluvní strany

Kraj Vysočina i
Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan

Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
IČO: 70890749
(dále jen „zadavatel č. 1“)

a

Město Havlíčkův Brod
Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Zastoupené: Mgr, Janem Tedem MBA, starostou města
IČO: 00267449
(dále jen „zadavatel č. 2“)

a

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem: Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod
Zastoupený: RNDr. Pavlem Policarem, předsedou představenstva
IČO: 48173002
DIČ: CZ48173002
(dále jen „zadavatel č. 3“)

(společně také dále jen „zadavatelé")

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a ust. § 7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“), tento dodatek ke 
smlouvě:

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o společném postupu zadavatelů uzavřené dne 19. 12. 
2018 (číslo smlouvy zadavatele č. 1 je 122119, zadavatele č. 2 je 88435/2018/muhb) uzavřené 
v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky 11/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní 
je změna v čl. II Podmínky plnění předmětu smlouvy. U zadavatele č. 1 a zadavatele č. 2 došlo 
k doplnění stavebních objektů týkajících se přeložky plynovodu.



Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o společném postupu zadavatelů:

Článek II-Podmínky plnění předmětu smlouvy, odstavec 2

Předmět veřejné zakázky je rozdělen pro jednotlivé zadavatele takto:

Zadavatel č. 1 - Kraj Vysočina - část I veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace pro provádění stavby 11/150 
Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní 
konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - poměrná část
SO 121 Komunikace - ul. Dolní a ul. Žižkova
SO 221 Most na ul. Žižkova
SO 321 Dešťová kanalizace
SO 422 Světelná signalizace hasičů
SO 424 Přeložka sdělovacího vedení

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 1, jako zadavatel části I veřejné 
zakázky.

Zadavatel č. 2 - Město Havlíčkův Brod - část II veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace pro provádění stavby 11/150 
Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní 
konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - poměrná část
SO 121 Komunikace - chodníky, parkovací stání, napojení míst. komunik, sadové úpravy 
SO 321 Dešťová kanalizace
SO 421 Veřejné osvětlení

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 2, jako zadavatel částí II veřejné 
zakázky.

Zadavatel č. 3 - Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. - část III veřejné zakázky 
Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace REKONSTRUKCE 
VODOVODU A KANALIZACE UL. DOLNÍ, ŽIŽKOVA - HAVLÍČKŮV BROD vypracované firmou 
VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a. s, a dle projektové dokumentace pro 
provádění stavby 11/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, 
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - poměrná část
SO 301 Vodovod
SO 302 Kanalizace

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 3, jako zadavatel části III veřejné 
zakázky.
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se ruší a nahrazuje novým zněním:

Předmět veřejné zakázky je rozdělen pro jednotlivé zadavatele takto:

Zadavatel č. 1 - Kraj Vysočina - část I veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace pro provádění stavby 11/150 
Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní 
konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - poměrná část
SO 121 Komunikace - ul. Dolní a ul. Žižkova
SO 221 Most na ul. Žižkova 
SO 321 Dešťová kanalizace
SO 422 Světelná signalizace hasičů
SO 424 Přeložka sdělovacího vedení

SO 521 Přeložka NTL PE plynovodu dn 225
SO 522 Přeložka NTL PE plynovodu dn 315
SO 523 Přeložka STL PE plynovodu dn 225

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 1, jako zadavatel části I veřejné 
zakázky.

Zadavatel č. 2 - Město Havlíčkův Brod - část II veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace pro provádění stavby 11/150 
Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní 
konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - poměrná část
SO 121 Komunikace - chodníky, parkovací stání, napojení míst. komunik, sadové úpravy
SO 321 Dešťová kanalizace
SO 421 Veřejné osvětlení

SO 524 Přeložka STL PE plynovodu dn 90

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 2, jako zadavatel části II veřejné 
zakázky.

Zadavatel č. 3 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. — část III veřejné zakázky 
Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace REKONSTRUKCE 
VODOVODU A KANALIZACE UL. DOLNÍ, ŽIŽKOVA - HAVLÍČKŮV BROD vypracované firmou 
VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a. s. a dle projektové dokumentace pro 
provádění stavby 11/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT 
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady — poměrná část
SO 301 Vodovod
SO 302 Kanalizace

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 3, jako zadavatel části III veřejné 
zakázky.
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Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o společném postupu zadavatelů se nemění 
a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o společném postupu zadavatelů a nabývá 
platnosti dnem podpisu, kterým všechny strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke 
smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Zveřejnění v tomto registru provede zadavatel č. 1.

3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Po jeho podpisu zadavatel č. 1 obdrží dva výtisky a zadavatel č. 2 a 3 jeden výtisk.

3.4. Smlouva byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 
14. 5. 2019 usnesením č. 0204/03/2019/ZK.

3.5. Smlouva byla projednána a schválena na zasedáni Zastupitelstva města Havlíčkův Brod 
dne 17. červen 2019 usnesením č. 160/19.

3.6. Smlouva byla projednána a schválena společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
a.s. dne..............................

Za zadavatele č. 1 Za zadavatele č. 2 Za zadavatele č. 3

V Jihlavě dne g/- V Havlíčkově Brodě dne V Havlíčkově Brodě dne

1 8 06 2018

Ing. Jan Hyliš RNDr. Pavel PolicarMgr. Jan Ted MBA
člen rady kraje pro oblast 
dopravy a silničního starosta města Havlíčkův Brod předseda představenstva
hospodářství

vodovody a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. ®

dikova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 
Tel.: 569 430 211

:: O 481 73 002 | DIČ CZ48173É02
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