
Dodatek č. l ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jlnénel11 jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
č. smlouvy: 736/00066001/2018
(dále jen ,,Objednatel")

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280
jejímž jménem jedná Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Václav sejk, místopředseda představenstva
č. smlouvy: 7-0495-00/81

dále jen ,,Poskytovatel" na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako ,,Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněníin § 2586 a násl., § 564, § 1758 a §
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále
jen ,,Dodatek")

I. PREAMBULE

l. Smluvní strany uzavřely dne 07.03.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen ,,Smlouva")
na plnění veřejné zakázky s názvem ,,III/2807 HASINA, most ev.č. 2807-7 přes výtok rybníka
TDI a BOZP" (dále jen ,,Služby").

2. V souladu s přílohou č. 4 Smlouvy byl Poskytovatel povinen poskytovat Služby dle stanoveného
rozsahu a ceny.

3. S ohledem na skutečnost, že bylo při provádění zjištěno, že je nezbytné prodloužit celkovou dobu
výstavby dle skutečností zjištěných až během realizace. V době předání staveniště nebylo možné
provádět manipulaci s hladinou rybníka (nedostatečný přítok do soustavy rybníků lleulnožlioval
předpokládané snížení hladiny) dle předpokladu projektu - termín dokončení stavby byl z tohoto
důvodu posunut a se započtením přerušení prací v nevhodných kliinatických podlnílikách nově
stanoven do 12.08.2019. Zhotovitel stavby ale dosud stavbu nedokončil - Objednatel bude
uplatňovat smluvní pokutu za nedokončené dílo. Poskytovatel TDI a BOZP zajišt'oval služby
z uspořených výkonů během nečinnosti zhotovitele až do konce měsíce září, ale předpoklad
úplného dokončení je nyní až konec listopadu 2019. Objednatel i nadále požaduje zajistit
poskytování Služeb Poskytovatele za účelem zajištění kontinuity realizace stavby a odpovědnosti
za kvalitu Služeb technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP.

4. Vzhledem k výše llvedenélnll se Sniluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.



II. PŘEDMĚT DODATKU

l. Vzliledem k výše llvedenélnll a v souladu s ČI. 5.5. písm. b) a C) Smlouvy se Sniluvní strany
dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

2. Smluvní strany se v souladu s ČI. 5.5. písm. b), C) a d) Smlouvy dohodly na změně termínů a
navýšení poskytovaných Služeb uvedených v příloze č. 4 Smlouvy. Příloha č. 4 Smlouvy -
Soupis prací - specifikace ceny - se proto nahrazuje přílohou č. l tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma slliluvníl11i stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru sniluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí
s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru sniluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podinínkách účinnosti některých smluv a o registru sniluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (S) stejnopisech, z nichž každý z Objednatelů obdrží tři (3)
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. l - Soupis prací - specifikace ceny

V Říčanech dne V Praze dne

Objednatel: Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic VPÚ DECO PRAHA a.s.
Středočeského kraje, příspěvková Ing. Lubor Hod'ánek, MBA, předseda představenstva
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Václav sejk, místopředseda představenstva



Příloha č. 4 Soupis prací - Specifikace ceny - dodatek č. 1
lll/2807 HASINA, most ev.č. 2807-7 přes výtok rybníka - TDI a BOZP

cena poskytovatele

Počet Počet dnů v Počet dní Denní
Cena v Kč

mesicu mesici celkem sazba v Kč

Zakládání a geotechnika
3 3 5 400 48 600

Mosty a inženýrské konstrukce
10 6 5 430 325 800

BOZP
9 3 5 400 145 800

Celkem bez DPH na celou dobu plněni zakázky
520 200

DPH (21%)
109 242

Celkem včetně DPH na celou dobu plněni zakázky 629 442

Denní sazba zahrnnuje veškeré náklady souvisejÍcÍ s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytováni, stravné,
cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet),
hardwarové a softwarové vybaveni, digitální fotoaparát a další souvisejÍcÍ zařízeni a přistroje nutné pro výkon
stavebního dozoru (např. měřici technika a pod.)


