
Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 29.10.2018, uzavřené mezi níže uvedenými 

smluvními stranami (dále jen „ Smlouva“)

„III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic - PD“

Číslo smlouvy Objednatele: 2981/00066001/2018
Číslo smlouvy Poskytovatele: 1-0594-00

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Mgr.. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „Objednatel“ na straně jedné
a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368
jejímž jménem jedná Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Václav Šejk, místopředseda představenstva

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) věznění 
pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani 
Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu 
předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba rozšíření Předmětu Smlouvy.

Dne 1.6.2019 nabyla účinnosti vyhl. MPO č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je 
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dle ustanovení tohoto nového 
právního předpisuje nutné již provedenou diagnostiku vozovky doplnit o příslušné zkoušky a 
zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU.



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla a s těmito okolnostmi byl Objednatel
Poskytovatelem průběžně seznamován. Uvedeným požadavkem objektivně vznikají
Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy „Oceněný
soupis“:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje cena za poskytování služeb o položku zkoušek a
zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č.
130/2019 Sb.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž

Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří nové znění přílohy Smlouvy - Oceněný
soupis.

V Říčanech dne________ V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

VPU DECO PRAHA a.s.
Ing. Lubor Hoďánek, MBA,
předseda představenstva

VPÚ DECO PF AHA a.s.
Ing. Václav Sejly
místopředseda představenstva
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III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic, PD 
111/0312 = 0,00 - 2,27,111/0311 = 0,00 - 2,38

popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady
Geodetické zaměření 120 000,00
Ověření inženýrských sítí 60 000,00
Diagnostický průzkum vozovky 370 000,00
Průzkumy celkem 550 000.00

DSP + DZS/PDPS
Průvodní a technická zpráva 35 000,00
Souhrnné technické řešení 90 000,00
Stavební část 800 000,00
DIO 70 000,00
ZTKP vč. BOZP 40 000,00
Soupis prací a rozpočet 50 000,00
Projednání dokumentace 150 000,00
DSP + DZS/PDPS Celkem 1 235 000.00
PD Celkem 1 785 000,00

Hod. sazba bez DPH
Výkon AD 750,00

Předpokládaný počet hod 65
Cena celkem za výkon AD 48 750,00

celkem bez DPH 1 833 750,00
21 %DPH 385 087,50
celková cena včetně DPH 2 218 837.50

Dodatek č. 1

Zkoušky a zatřídění asfaltových směsí na PAU 32 500,00

Celkem Dodatek č. 1 32 500.00

Celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH 1 866 250,00
21 % DPH 391 912,50
Celkem vč. DPH 2 258 162,50


