
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

ze dne 6. prosince 2018
evidenčníčíslo zhotovitele: 2018/07

v souladu s 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Objednatel:
Město Sedlčany
se sídlem: Městský úřad v Sedlčanech, nám. T.G. Masaryka 32, 264 O1 Sedlčany
IČ: 00243272
DIČ: 0200243272
zastoupené lng. Miroslavem Hó/zelem — starostou města
bankovníspojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 521722359/0800
ID datové schránky: frsbn 7e
osoba oprávněná jednat v záležitostech této smlouvy: Ing. Miroslav Hólzel — starosta města

a

Zhotovitel:
SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01, Benešov
zastoupený:Karlem Šmídkem— členempředstavenstva

Správce sdružení:
SLÁDEK GROUP, a.s.
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
zastoupený: Karlem Šmídkem— členempředstavenstva
IČ: 46356886
DIČ: CZ46356886
zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2314
bankovníspojení: ČSOB, a.s., pob. Benešov
číslo účtu: 1187671/0300
ID datové schránky: nkigbqr

Společník sdružení:
POHL cz, a.s. — o. z. Roztoky
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupený:Mendov— členem představenstva Nf. . PET-REM KAŠÝHKEH
IČ: 25606468
DIČ: 0225606468
zápis v obchodním rejstříku vedeném: uMěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934
bankovníspojení: Sberbank CZ, a.s. /ČSOB, a.s.
číslo účtu: 4200388669/06800, 117569233/0300
ID datové schránky: tbyfqgv



Dne 6. prosince 2018 byla uzavřena mezi stranami smlouva o dílo na veřejnou zakázku
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, evidenční číslo zhotovitele: 2018/07 (dále
jen „Smlouva“),jejímž předmětemjsou stavební práce „Modernizace přestupníhoterminálu
Sedlčany“.

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, zadávané v užším řízení, jehož
oznámení bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek dne 28. 07.
2017 pod Evidenčním číslem veřejné zakázky22017-020761.

2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě se uzavírá s ohledem na skutečnost, že při realizaci
dopravní části - komunikace — bylo zkouškami zjištěno, že odkrytá pláň nemá
pevnostní parametry dané projektovou dokumentaci a při zatížení provozem by došlo
k poškození (propadání)finálních povrchů a proto je nutná výměna těchto vrstev pláně.

1. V souladu s čl. 5.7. Smlouvy - Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
a s ust. g 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, o změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují
dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné
zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
pokudjsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možné z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména

v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením,
službaminebo instalacemipořízeným zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50%

původní hodnoty závazku; pokudbude provedeno více změn, je rozhodnýsoučet
hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“

se mění článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 5.2
Smlouvy v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH: 50 386 149 Kč, cena vč. DPH: 60 967
240 Kč.

3. Cena díla dle tohoto dodatku č. 2 bez DPH: 52 480 014,50 Kč, cena vč. DPH: 63 500
817,55 Kč procentní navýšení ceny: 4,16%.

4. Příloha č. 222 Smlouvy - Nabídkový rozpočet Zhotovitele předložený v nabídce
do zadávacího řízení, 81 xA4 se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.



1. Objednatel uveřejní dodatek ke Smlouvě spolu se Smlouvou prostřednictvím registru
smluv podle zákonač .340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Účastníci dodatku výslovně prohlašují že si jej přečetli, souhlasí s ním, neboť odpovídá
jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy dodatku č. 2, které se doplňují k přílohám smlouvy o dílo:
.A Oceněný soupis prací — Dopravní část- změna rozsahu a úpravy pláně
2. Geotechnickě hodnocení aktuálního stavu pláně (č. 2338/2019 GEO LuCa

geotechnická kanc.)
3. Zpráva o posouzení zemin (č.190059251221 SG Geotechnika a.s.)
4. Projektová dokumentace změny - Situace + řez provedených prací
5. Vyjádření Autorského dozoru GP
6. Statické zkoušky na štěrkověm souvrství pod cementovou stabilizaci (GEO LuCa

geotechnická kancelář 24-29 ze dne 11. 9. 2019)
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