
LNICE
19/VZ/2019 Přeložka silnice III/l 7725 Řiště

D O D Á T E  jC Č .  3 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

(dále také jen „dodatek č. 3“)
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Přeložka silnice III/l 7725 Řiště
číslo smlouvy zhotovitele: 25 -S O D -2019-009  číslo smlouvy objednatele: 19 /V Z /2019

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): 

Sídlo:

Zastoupený:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Ncmanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Ing. Jan Štícha, ředitel organizace 
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: .................................... . . ........ . . . .. ............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha,
Zástupce ve věcech technických: ........................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): ................... 

Koordinátor bezpečnosti práce: ......................

tel.: 387 021 010 
tel.: ...... ...... ..... 

tel.: ...... ...... ..... 

tel.: .................

(dále jen objednatel)

M -  SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, jednajícím na zá
kladě písemného pověření představenstvem
tel.: 495 842 200

IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: ........................................................................... . . ........ ............................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka č. 430, datum zápisu 18. 12. 1991.

Zástupce ve věcech smluvních: ..............................., vedoucí obchodně technického oddělení
tel.: 495 846 807

Zástupce ve věcech technických: ..............................., autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby 
Odpovědný stavbyvedoucí: ................................ autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby,

č. autorizace 0011183
e-mail:.............................................. tel.: .................

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 3 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury



Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění rozsah díla 
uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 
smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 19/VZ/2019, dále projektovou 
dokumentací stavby „Obchvat obce Řiště“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS vypracovanou projekční kan
celáří ....... ................................ .. . . ...... . . . . ...........  oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, 
který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových 
listů č. 1 a 2. *

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH
Změnový list č. 1 -  vícepráce

7 597 138,20 Kč
270 557,73 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 
Změnový list č. 2 -  méněpráce

7 867 695,93 Kč 
-149 870,00 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku ě. 3 bez DPH
DPH 21%

7 717 825,93 Kč
1 620 743,45 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 včetně DPH 9 338 569,38 Kč

slovy: devětmiliónůtřistatřicetosmtisícpětsetšedesátdevět korun českých třicetosm haléřů včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, tímto dodatkem č. 3 nedotčené, zůstávají beze 
změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 je vypracován čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 3 a tento pode- 
psali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 2





REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba:

Objednatel:

Projektant:

OBJEKT

Přeložka silnice 111/17725 Řiště

Méněpráce č. 1

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

........................ 

SO 101 ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 101 Komunikace

Předchozí ZL 1 - Vícepráce č.1

ZL 2 - Méněpráce č. 1

Procento změn

7 597 138.20Í 

270 557,73

-149 870,00

1,59%

1 595 399,02

56 817,12 

-31 472,701

9 192 537,22

327 374,85

-181 342,70

CENA STAVBY 7 717 825,93 Kč 1 620 743,45 Kč 9 338 569,38 Kč



Ménépráce č. 1


