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Číslo smlouvy objednatele: S-7918/OŽP/2018 Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-3959-7902/18

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

(dále jen ,,Smlouva") uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

,,RozšÍření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3"

Smluvní strany
1.1 Objednatel

sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,Objednatel")

a

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
708 91 095
CZ70891095
Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmanky pro oblast
životního prostředí a zemědělství
PPF banka a.s.
4440009090/6000

1.2 Zhotovitel
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupený:

vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
47116901
CZ47116901

Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1930.

(dále jen ,,Zhotovitel")

výše uvedeni zástupci obou smluvních stran prohlašuji, že podle stanov, společenské
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
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Číslo smlouvy objednatele: S-7918/OŽP/2018 Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-3959-7902/18

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen ,,Smlouva") uzavřené podle §
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění
na akci ,,Rozšířeni vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3"

1. Smluvní strany mění Článek 1 odstavec 2. bod B takto:

B. VypracovánI projektové dokumentace k žádosti o v'ydáni rozhodnutí o umístění
stavbV (DŮR)

B.1. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o
umístění stavby - koncept

Koncept projektové dokumentace pro vydáni územního rozhodnutí na akci bude
zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 1, dále dle aktualizované
vyhlášky č. 62/2013 Sb. v tomto rozsahu:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
d výkresová část - charakteristické půdorysy a řezy (podélné profily, vzorové příčné
profily atd.)

Koncept DŮR bude předán 3x v tištěné formě a 3x na CD v elektronické formě (3x
needitovatelná, 3x editovatelná podoba, výkresová část - .dwg a .pdf, textová část -
.doc a .pdf, tabulková část - .xIS a .pdf.)

B.2. Vypracováni projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o
umistěni stavby - čistopis

projektová dokumentace pro vydáni územního rozhodnutí na akci bude zpracována dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 1, dále dle aktualizované vyhlášky č. 62/2013
Sb. v tomto rozsahu:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Výkresová část - charakteristické půdorysy a řezy (podélné profily, vzorové příčné
profily atd.)
E Dokladová část - dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat
stanoviska správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařizenI a vyjádření
dotčených orgánů

Součásti vypracováni čistopisu DUR bude také vypracování položkového rozpočtu.

Dokladová část DŮR bude obsahovat stanoviska veškerých správců síti z hlediska
existence podzemní sItě a zařízeni, technických podmínek při styku a napojení sItě.
DŮR bude předána 5x v tištěné formě a 5x na CD v elektronické formě (3x
needitovatelná, 3x editovatelná podoba, výkresová část - .dwg a .pdf, textová část -
.doc a .pdf, tabulková část - .xIs a .pdf.)
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Číslo smlouvy objednatele: S-7918/OŽP/2018 Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-3959-7902/18

2. Smluvní strany mění Článek 4 Termin provedeni díla bod 2:
Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé Části díla
specifikované v ČI. 1 této smlouvy, nejpozději v dále uvedených termínech:

ČINNOSTI : LHŮTA :
A.1 Hydraulická analýza navrhovaného do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
vodovodního systému
A.2 Předprojektová příprava- zajištěni do 8 měsíců od uzavření smluv s vlastníky
vstupních podkladů, EIA pozemků
A.3 Polohopisné a výškopisné zaměření do 4 měsíců od uzavření smluv s vlastníky

pozemků
B.1 Projekt DUR - Koncept do 10 měsíců od podpisu SOD

C. 1 Uzavření smluv s vlastníky pozemků do 4 měsíců od předání B.1 Projekt dur -
koncept

C. 2 1¢ - DUR do 10 měsíců od uzavřeni smluv s vlastníky
pozemků

B.2 Projekt DUR - čistopis do 10 měsíců od uzavření smluv s vlastníky
pozemků

3. Smluvní strany mění
Přílohu č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele - kalkulace nabídkové ceny:

Činnost Cena v Kč DPH v KČ Cena v KČ
bez DPH VC. DPH

A. Přípravné práce (A.1 " A.2 + A.3 866 000 181 860 1 047 860
A.1 Hydraulická analýza navrhovaného 260 000 54 600 314 600
vodovodního systému
A.2 Předprojektová příprava- zajištěni 310 000 65 100 375 100
vstupních podkladů, EIA
A.3 Polohopisné a výškopisné zaměřeni 296 000 62 160 358 160
B. Projekt DUR B.1 + B.2) 3 750 000 787 500 4 537 500
B,1 projekt DUR - Koncept 3 000 000 630 000 3 630 000
B.2 Projekt DUR - čistopis 750 000 157 500 907 500
C. lČ k DŮR VC. Rozhodnutí (C.1 " C.2) 2 500 000 525 000 3 025 000
C. 1 Uzavřeni smluv s vlastníky pozemků 1 500 000 315 000 1 815 000
C. 2 lČ - DUR 1 000 000 210 000 1 210 000
CELKEM: 7 116 000 1 494 360 8 610 360

4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží

objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
7. K podpisu tohoto dodatku smlouvy za Objednatele byl pověřen Ing. Miloš Petera,

náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství usnesením Rady
Středočeského kraje Č.009-31/2019/RK ze dne 10.10.2019
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Číslo smlouvy objednatele: S-7918/OŽP/2018 Č islo smlouvy zhotovitele: 02-0-3959-7902/18

8. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 026-
28/2018/RK ze dne 24. 9. 2018, č. 005-18/2019/RK ze dne 27.5.2019 a Č.009-
31/2019/RK ze dne 10.10.2019 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského
kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb. nezbytné
k jeho platnosti.

9. Změna smlouvy sjednaná tímto dodatkem nepředstavuje vznik podstatné změny
závazku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., jelikož potřeba změny byla
vyvolána okolnostmi, které veřejný zadavatel jednajIcí s náležitou péčí nemohl
předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V Pra'e dn' i:ua V Praze dne u. u'.

Za objednatele

l

Ing. Miloš Petera
náměstek hejtmanky pro oblast
životního prostředí a zemědělství

Za Z O O e

Ing. ja C lář
ředitel di " 02
Vodohosp 'řský rozvoj a
výstavba a.
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