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DOHODA

o vypořádání závazku

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla - ,,Dálniční oddělení Bernartice - oprava
zastřešení vjezdu", vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-176568-22/ČJ-
2018-0100MN-VZ, uzavřené dne 24.6.2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění ( dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva").

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dohoda
tohoto znění:

ČI. I

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Se sídlem: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

lČ: 751 51 481

DIČ: CZ75151481

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitele pro
ekonomiku

Bankovní spojení: ČNB Praha 1,

jako objednatel na straně jedné

a

Stenco s.r.o.

Se sídlem:

lČ:

DIČ:

Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov u Prahy

056 79 931

CZ05679931

Zastoupená:

Bankovní spojeni:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
268828

jako zhotovitel na straně druhé

dále také jen ,,smluvní strany"

1



ČI. ll

Předmět dohody

1. Předmětem dohody je vypořádání navýšení ceny díla uvedené v ČI.V smlouvy o
částku 234 316,50 KČ včetně DPH, ke kterému došlo v důsledku rozdílu mezi
dodatečnými stavebn Imi pracemi - vícepracemi a méněpracem j, danými změnou
technického řešení opravy omítek a výměnou klempířských prvků. vzešlých ze
zjištěného stavu.

2. S ohledem na zjištěný stav provedl zhotovitel oproti původnímu záměru odstranění
veškeré om Itky, vyplněni spár mezi stropními panely expanzní maltou pro zajištění
celistvosti plochy a minimalizaci trhlin v budoucnosti, celá plocha byla následně
potažena lepidlem s perlinkou a jako krycí vrstva byla použita finální probarvená
silikonová omítka. Dále byla provedena kompletní výměna klempířských prvků
s úplnou výměnou falcové krytiny stříšky vstupu do dvora, poté byla opravena živičná
krytina po celém obvodu. zbývající oplechování bylo opatřeno antikorozním nátěrem.
Důvodem provedení změn bylo zaručeni zamezeni opadu omítky na projiždějÍcÍ
služební vozidla.

ČI. Ill

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku 234 316,50 KČ
( slovy dvěstětřjcetčtyřitisÍctřistašestnáctkorun českých a padesát haléřů) za
provedené práce do 5 dnů po oboustranném podpisu této dohody.

2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnost, která je 21 dnů ode dne jejího doručení
objednateli.

ČI. IV

Závěrečná ustanoveni

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou
smluvních stran.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2
objednatel.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Vyčís|ení vypořádáni navýšení ceny, se skládá z jedné strany textu.

Příloha č. 2 - Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace, se skládá
ze dvou stran textu.

Příloha č. 3 - Doklad o provedení předběžné kontroly, se skládá z jedné strany textu.
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Za objednatele:
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náměstek ředitele krajského ředitelství
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Za zhotovitele:
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VÍCEPRÁCE OPRAVA OMÍTKY DÁLNIČNĹODDĚLENÍ BERNARTICE
položka mj množství cena j celkem
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OKAPOVÉ FiRANY bm 12 125 1500
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY STŘÍŠKY VSTUP NA DVŮR m2 5 120 600
ŽLABYVČETNĚ HÁKŮ A 0KA?NIC PŮLKRUHOVÉ bm 17 455 7735
KOMPLETNÍ NOVÉ FALCOVÉ PZ CFLECHOVÁNĹ STŘÍŠKY VSTUP NA DVŮR m2 5 1500 7500
SVODY KOMPLET bm 4 485 1940
OPRAVA BETONOVÉ HRANY S KOTVENÍM HÁKŮ ŽLABU K?L 1 5105 5105
NOVĚ O PLEČKOVÁNÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY ZEIÝVAJ ĹCÍ O BVOD STŘECHY bm 44 295 12980
OPRAVA ŽIVICE V PRUHU lm-1,5m OPLECHOVÁNÍ mZ 48 280 13440
CELÁ SKUTEČNÁ PLOCHA VČETNĚ PŘILÉHAJÍCÍCH POTAŽENÍ LEPIDLEM S PERLINKOU m2 285 195 55575
CELÁ PLOCHA FINÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA SILIKON TO? K1,5 m2 285 255 72675
OTLUČENĹ100% PLOCHY VCjÁDRA m2 285 60 17100
LEŠEN i' MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, NÁJ EM - m2 350 257 90000
doprava lešerú na stavbu a zpět 4250,-
montáž 56,-/m2, 350*56,-=19600,-
nájem za 42 dnů s pohybovaním kvůli pohybu vozidel 3,5/m2/den, 350"3,5*42=51450,-
démentáŽ 40,-/m2, 350*42=14700,-
VRN KPL l 5000 6000

celkem bez DPH 292í5Cl
DPH 2Á% 61351,5
celkem vC. DPH 353501,5

příloha č. 1, počet listů: 1

MÉNĚ PRÁCE
položka mj množství cena j celkem
VÝMĚNAŽLABU 6M ASVCDU 2M KPL 1 10500 10500
?RCVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY A NÁTĚRU FASÁDNÍ BARVOU m2 200 165 33000
?ŘETĚSNĚNĹ KLEMPÍŘSKÝCH SPOJŮ KPL 1 5000 5000
LEŠENÍ MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, NÁJEM m2 200 250 50000

celkem bez dph 98500
D?F1 21% 20685
celkem vC. D?H 119185

CELKEM ROZDĽVĹCEPRÁCE A MÉNĚ PRÁCE BEZ DPH ,::,; , ': : ' ' : :: :' : ::: , ': , ' , : , 193650
DPH ZiN ': , ;:, ,' ;:'",; ,:' '",::'; ,, : , ' , :, ,': , : ': ' ,,,',: :: ,',: : " 406éš,5
celRéM Uč [jPH : , : : : ': : : ' ,,, , , , , ' ',: ' ,,' ,' ," ' ',I;':" :,,:, ",',,;',: :' , , " 2Š431ÉĹŠ



č.j. KRPSA76568-20/ČJ-2018-0100MN-VZ

Příloha č. 2, Počet listů: 2

jID: PCR01ETRpo135095883

změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list čĺsíd 1..

Identifikace akce:

Název akce Dálniční odděleni Bernartice — opravá zastřešení vjezd u

ČÍslo akce EDS/SMVS 'l

objednatel: Krajské ředitelmň policíeStkdočeského kmje, Na Baních 1535, 156 00 Pmha 5 -Zbraslav, IČ 75151481

Zhotovitel: Stenco s.r.o., Pod Lihovzrem 2319, 256 OZ Benešov

Projektmt:

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla

Část dík dotčená změnovým listem:

Vícepráce -
ŽLABY VČETNĚ HÁKŮ A OKAPNIC PŮLKRUHOVÉ ASVODY KOMPLET
KOMPLETNĹVÝMĚNA OPLECHOVÁNÍSTŘĹŠKY VSTUP NA DVŮR .
NOVĚ OPLECHOVÁNĹZÁVĚTRNÉ LIŠTY ZBÝVAJĹCĹQBVOD STŘECHY
OPRAVA ŽIVICE V PRUHU IM QPLEČHOVÁNĹCELÁSKUTEČNÁ PLOCHA VČETNĚ PŘILĚHAjĹCÍCFt POTAŽENÍ LEPIDLEM S PERLINKOU CELÁ i
PLOCHA FINÁLNÍ PROBARVENÁ OMĹÍKA SJUKON TOP K1,5
VRN

Méněpráce -
VÝMĚNA ŽLABU 6M ASVODU
PROVEDENĹŠTUKOVÉ VRSTVYA NÁTĚRU S1LIKONOVOU BARVOU
PŘETĚSNĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH SPOJŮ

Popis změny, popis technického řešení:

?ředmětem je změna technického řešení opravy omítek a Wměna klempIřských prvků.

Původní Éešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle pGvo!dního řešení se předpokládala oprava omítek dohozením odpadlých nebo nesourodých části. Při pňpmvě těchto detailů bylo
zjištěno, že je nesourodá prakticky celá plocha včetně dalších ploch na vstup"ním objektu. při konrrotním dnu býk dohodnuta nová
techr.otogie. Veškerá omítka byla odstraněna, spáry mezi jednotřvými stropními panely by vyplněny expanzní maltcu pro zajištěni
celistvosEi plochy a minimUzacetrhlin do budoucnz a celá plocha byla potažena lepidlem s perlinkou a jako krycí vrstva býk použita
finálni probarvená silikonová omítka.
a dále dle původního zadáníbyio řešeno pouze přeúsnění klempířských prvků a výměna části žlabu a svodu, na stávajíá hák¥ objímky.
Po odstranění omŕtek' bylo zjištěno, Že části zciiw a betonového věnce jsou vlivem =ékánírozpadlé. Při kontrolním dnu bylo rozhodBLrto
o kompletnívýměně klempířských prvků s 100% výměnou Klcové krytiny stříšky vstupu do dvora. Po instataä opIecbováni byla opravena
živičná krytina po celém obvodu. Dále s ohledem na minimalizaci ddŠích nákladů bylo zbývajíá op|echovánÍopztřeno antikorozním
nátěrem v šedé barvě.

Nové řešení:

veškerá omítka byla odstraněna, spáry meZi jednotlivými stropními panely byvyplněny expmzní maltou pro zajištění celistvosti plochy a
minimalizace trhlin do budoucna a celá plocha byla potažena lepidlem s perlinkou a jako krycívrsm byja použita finálni probarvená
siHkonová omítka. ,
Kompletnívýměna klempířských prvků s 100% výměnou falc»ýé krytiny stříšky vstupu do dvora. Po instalaci oplechováni býk opraveaa

živičná krytina po cekm obvodu. Dále s ohledem na minimUzaá dalších nákladů bylo zbývajíci opkchování opatřenc antikorozním

nátěrem v šedé barvě.

Zdůvodněnízměny".

Bezvýše uvedených změn by nebylo meZné zaručit, že v budoucm nebudou odp3dávat další části omítek na projiždějicíslužební
automobily.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný



Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrdnich dnů:

viz. stavební deník

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv ň? cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 256 150,- Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: 62 SOD,- KČ

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 193 650,- KC

DPH: 4U 666,50 KČ

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: ' 234 316,50 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

zůžq '"""' '"""' q. q. Loď?
Úplmst změncvého ňstu za Účastníka prQgramu zkontrokjva|:

Datum:

m" EDS/SMVS se rozumí moduly lnformačMho systému programového financoväM.



Příloha č. 3, Počet listů: 1

Doklad o provedení předběžné kontroly
při správě veřejných v'ýdajů před vznikem závazku ČÍslo 15838

(§13 odst. l vyhl. Min. financí 416/2004 ze dne 28.6.2004, kterou se provéCí
zák.č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějšIch předpisŮ)

Název přiP'a2"í"ané operace:

KRPS-176568/ČJ-2018-OIOOMN-VZ
opravy,údržba ... DO Bernartice - oprava vjezdu - vÍce a méně práce

Finanční limit: 234317 KČ
Pokyn: bez pokynu

V souladu s § i3 odst. 3 vyhláŠky Ministerstva financí č 416/20lj4 potvrzuji provedení prověření připmvované operace podle
§ 13 odst. 2 uvedené vyhlášky.

PŘÍSLIB [J
®

LIMITOVANÝ (viz. č.j.: ..-... ze dne : ......)
INDIVIDUÁLNÍ (pouze s písemným souhlasem $právce rozpočtu)

Datum: 13.9.2019

V souladu s § 13 odst. 7 vyhlášky Min isterstva financí Č 416/2oo'f potvrzuji provedení schvalovacích postupŮ připravované
operace podie § 13 odst. 4 uvedené vyhlášky.

Datum: 16.09.2019 (RP:517180, FM:15303, 234.317,00,- KČ )
700431632/1

(Do e|ektronické evidence zapsal: Jiří Tyrner)


