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DoDATEK Č.3 KE sMLoUvĚ o DÍLo

',P+R
SdľuženépaľkovištěJankovcova, Praha 7, č,.akce 2930045"

číslosmlouvy objednatele:
číslosmlouvy zhotovitele:

N3t1814210/018
1822046

I.
Smluvní stľany

1. objednatel: Technická spľáva komunikací hl.m. Pľahy, a.s.
Rásnovka 77018,110 00 Pľaha 1- StaľéMěsto
lČ,o:oząąlzsa
DIC: C203447286
zapsaná v obchodním ľejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem,Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele đvačlenové
představenstva společně, znichž nejméně jeden musí b;ýt předsedou anebo místopředsedou
představenstva

osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: Ing Jiří Mayer, ředitelinvestičníhoúseku
[ng. Stanislav Sebesta, vedoucí oddělení
stľategických investic
Pavla Malá - technik oddělení stľategických investic

Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci2116ll5,l 10 00 Praha l _ NovéMěsto
ĺČo:azz 42IO5
DIČ: CZ62242|O5
zapsanáv obchodním ľejstříkuvedeném MěstsĘm soudem v Praze, spis. zr. B 12069

zastoupena: Ing. Kaľlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem' MBA' místopředsedou představenstva

Petľou Ryplovou, členem představenstva
(Společnost zastupuje ve všech záieżitostech kaźdýčlenpředstavenstva

samostatně)
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2) SYNER, s.r.o.
Dľ. Milady Hoľákové58017, Liberec IV - Peľštýn,460 0l Libeľec
lČo:ągzgzsĺa
DIČ:CZ482925I6
zapsanáv obchodním ľejstříkuvedeném kľajsĘm soudem v Ústí ďLabem, spis. zn'C 5153

zastoupena: Ing. Daliborem Kobrlem, j ednatelem
JUDľ. Robertem Spottou, MBA, jednatelem

Ing. Lubošem Váňou, jednatelem
(Za společnost jednají vždy společně alespoň dva jednatelé)

tj. společnosti, kteľéjsou sdruženy ve smyslu s 2716 a násl. zźtkona č).89l20l2 Sb. občanský

zźlkonik,ve společnosti s názvem: ''Společnost Jankovcova'' a to na zák|adě Smlouvy
o společnosti č,.20I8lSoS/0l8 se správcem společnosti SILNICE GROUP a.s (společníkč.1)

zastupujícímna zźtkladě Dohody o plnémoci ze dne 25.06.2018 společnostSYNER s.ľ.o.

(společníkč.2)

osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:
_ hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Kaľel Rypl, předseda přeđstavenstva

Ing. Petr Duchek, MBA, místopřeđsedapředstavenstva

Ing, David Cyroň, ředitel oblasti STŘED
Ing. Jakub Vlk, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení a.s.

č.ú.:

obě strany smlouvy dáúe také,,Smluvní stranyo'

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešníhodne uzavírajív souladu s $ 258ó a násl. zźlkonač,.89l20I2 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") tento dodatek č.3 (dále jen

DodateĘ ke smlouvě o dílo ze dne 2L09.20l8 ve znění Dodatku ě. l ze dnę 03.12.2018 a Dodatku

č.2 ze dĺę22.03.2019
',P+R

SdruženépaľkovištěJankovcova, Pľaha 7, č.akce 2930045" (dále jen

ooSmlouva").

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatnő zména závazku ze Smlouvy, ve smyslu s 222 odst. 4 a

222 odst. 6 zálkona č).13412016 Sb., o zadáxáni veřejných zakázek z důvodu provedení nezbytných

dodatečnýchstavebních pľací,které nebyly objednateli před uzavřením Smlouvy známy, nebyly

zahrnuty v původnímzźnazku ze Smlouvy azátoveřl nejsou zźxisléna vůli zhotovitele

Jedná se o následuj ícízměny:

Méněpľáce spočívajícíve využĺtížuloých kostek objednatele
Byla pľovedęna zźměna nových velkých žulových kostek za použitéžulovékostĘ ze skladu

objednatele. Požadovanázměnapřinesla úspoľunákladů zanétkup nových žulových kostek.

1Dodatek č.3 k SoD N3ll8l4210l0l8 (182Ż046)
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Vícepľáce spočívajív:

1) Nutnosti navýšit dlážděnou plochu ze žulových kostek na úkoľplochy z asfaltu, a to v rélmci
optimalizace povrchu na So l02.Tato plocha sęnachźľ:íu vjezdu nu Śo 10źa buňkou dispečeru'

2) Nutnosti pľovedenísanací podtožíaktivní zóny zdůvodu nevyhovujícíchstatických
zkoušek
Z důvodu nevyhovujících statických zkoušek na pláni So l0l a So l02 bylo nutnéprovedení
sanace v podložíaktivní zőny (dáie jen ,,AZ) v tl. 500 m a to na l00ó/o plochy. Zadávací
dokumentace (dále jen,,ZD") předpokládala provedení sanacív AZna So l01 äso toz na75%o
plochy.

3] Nutnosti změny kabelového vedení vysokého napětí z důvodu změny noľem a ceníkůPREdi
Z důvodu nutnosti zmény platnosti ceníkovédatabáze platné pro dođavatelePREdi a z důvodů
změny požadavkůPREdi na pokládku kabelů, technické proveđenía zkoušky kabelového vedení
VN došlo ke změně kabelu Z}-AKEKVCEY Ix24Ol25 za kabel oT tedy ZZ-AXEKVCEY-9T
Ix240l25 + oT 16112 čeľvenýplášť, tedy kabel, ve kteľémje u každéfźneobsažen optokabel atd.

4) Nutnosti zachování kompatibitiĘ s přímým napojením na předpokládané stojany pľo
nabíjeníelektľomobilů
Z důvodu nutnosti zachovőní kompatibility s přímým napojením na předpokládané sĘany pro
nabíjeníelektromobilů došlo kzźlměně kabelu ze ZD tj. AYKY 3XŻ4O+12O t1n2 zakabelu c_yi<y
5x70 včetně chráničky 200mm, kteľý je kompatibilní s plánovanými nabíjecími stanicemi bęz
dalšíchnutných nákladů při instalaci stanic.

Všechny změny jsou zapsfiny v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci smluvních stran.

o vícepľácea méněpľáce z těchto změn plynoucích je upľavena cena díla.

ilI.
Změna čl.ry. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl.rv. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původnícena celkem bez DPH:
DPH:
Původnícena celkem s DPH:

Cena celkem vč.dodatku č.1 bez DPH:
DPH:
Cena celkem dle dodatku č.1 včetně DPH:

Cena celkem vč.dodatku ě.Zbez DPH:
DPH:
Cena celkem dlę dodatku č.2 včetně DPH

Dodatek č.3 k SoD N3l18/4210/0l8 (1822u6) 3
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Cena méněpracídle dodatku č.3 bez DPH:
DPH:
Cena méněpľacídle dodatku č.3 včetněDPH

Cena vícepľacídle dodatku č'3 bez DPH:
DPH:
Cena vícepľacídle dodatku č.3 včetněDPH:

Cena celkem vč.dod. č.3bez DPH:
DPH:
Cena celkem vč.dod. č.3včetněDPH:

2

Cena méněpľacía vícepľacídle dodatku č.3 je podrobněji popsána v jeho příloze č.1.

Celková hodnota zmény závazku ze smlouvy dle dodatku č.3 dle s 222 odst. 6 zźlkona
č,.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakánek, nepřekľočí50% původňĺhodnoty závazku ze
smlouvy a zároveřl nepřekľočícelkový cenový nánist 30% původńíhodnoty závazku a zároveřl
celková hodnota změny zźnazkuze smlouvy dle Dodatku č.1, č,.2ač.3 dle's 222 odst. 4 zákona
č,.134/2016 Sb., o zadáxání veřejných zakánek, je nižšínež15 % původníirodnoty závazku ze
smlouvy.

IV.
Zá.ľérečnáustanovení

Tento Dodatek je nedílnou součástívýšeuvedené Smlouvy. ostatní ustanovení této Smlouvy, která
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena,zůstÍlvajíbezę změny v platnosti a účinnosti.Tento
dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran ä ričinnosti dnem zveřejnění
smlouvy v registru smluv.

Zhotovitel prohlašuje, žesouhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv
Technické spľávy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací
hl.m. Prahy a.s.' kteľá je veřejně přístupná akteráobsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
dodatku, číselnéoznaěení tohoto dodatku a datum jeho podpísu. Smluvní strany prohiašují,Že
skutečnosti uvedenév tomto dodatku nepovažují 'a óbcńodní tajemství ve smyslu ý soł
občanskéhozákoníku a udělují svolení kjejich užitíazveřejnění bez štanoveníjakýcńkoli đalších
podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, žeuveřejnění tohoto Dodatku v ľegistru smluv dle zátkona
č,.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zźkono registru smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů, zajistí objednatel.

Te1to dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech splatností oľiginálu, znichŽ objednatel
obdržídva (2) stejnopisy a Zhotovitel taktéždva (2) stejnopišy.

5. Přílohou tohoto dodatku je:
a) Příloha č.1 _ Položkový ľozpočetméněpľacía víceprací

2.

a
J

4
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6. Smluvní strany prohlašují,že je jim znám obsah tohoto Doýatku včetně jeho přílohy, žesjehoobsahem souhlasí' a žeDodatek izavírajísvobodně u iuzrĺ,'z" považujíobsahtohoto Dodatku zauľčitýa sľozumitelný
-a

ž^e jsou jim zÄámy v;9chny ,Ĺuiäono.tĺ,ježjsou pro uzavření tohotoDodatku ľozhodující.Na důkáz připojují svépodpisy. '

V Pľaze, dne
Za Objednatele 2 5. 1 1. 2019 Y Praze, dneZ2.t

za Zhotovitele

SILNICE

SYNER s. ľ. o.
Ing. Daliboľ Kobľle
jednatel

SYNER s.r.o.
Ing. Luboš Váňa
jednatel

Sinčák

Hájekiljľ
komunikací

F

s.a.hl.m.

TEC H. )PHA VA KOMUNII(AC í
hl.m PRA HY, a.s.

Rásno vka 770t8, 1 1 0 00 PRAHA 1

1 03

5
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P íloha č.1/REKAPITULACE

Celkem

Procento změny P ijatésmluvní částky

Poznámka
Cena clCIméněCena

-

C.ZBV

ZBV I

ZBV 2

ZBV 3

ZBV 4

ZBV 5

č.Dodatku

I

1

I

za dodatek č.1:Celkem

2

č.2:dodatekzaCelkem

Ą
J

č.3:dodatekzaCelkem

to zmPľocen

11%I

íčástkasmluvnatálPi

tek č.3 k SoD (7822046)
1
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