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Číslo smlouvy objednatele: 682/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 439/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 729/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1171/2017
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1243/2018
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 853/2019
Ev. č. VZ:

              Číslo smlouvy zhotovitele    21-6217-0100

DODATEK  Č . 5 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   
III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa) IČO: 264 75 081 
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze sp. zn. B 7326
Statutární orgán: 

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 31. 10. 2016 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2017, dodatku č. 2 ze dne 28. 7. 2017, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2017 a dodatku č. 4
ze dne 27. 2. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

 Na základě ujednání s objednatelem a zástupci obce Loděnice ze dne 24. 4. 2019 bylo dohodnuto o změně
systému  odvodnění  z  důvodu plánovaných souvisejících  investičních  akcí  v  obci  Loděnice  a  z  důvodů
technických.  Tato  změna  spočívá  v  rozšíření  odvodnění  pomocí  kanalizačních  stok,  namísto  původně
zpracovaného odvodnění pomocí silničních příkopů, které bylo uvedeno v investičním záměru akce jako
podklad pro zpracování projektové dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a  nově
zní:

1. Cena:

CENA  CELKEM  BE Z  DPH 972.000,- Kč
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Praze, dne 26. 8. 2019 V Brně, dne 29. 8. 2019

         ……………………………….        ………………………………. 

         Ing. Zdeněk Komůrka

                  ředitel
               Sweco Hydroprojekt a.s.                         Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

          příspěvková organizace kraje

         ………………………………. 

     

        
    Sweco Hydroprojekt a.s.
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

CEN A  C ELKEM  BEZ  DPH 972 000,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.
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