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DODATEK Č. 2 K
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. 129/2012/OVZ

ze dne 08.10.2012

k rámcové smlouvě č. 98/2010/OVZ ze dne 1 1.5.2010 na poskytování komplexních
projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen ,,Objednatel")

mezi
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a. veřejných
zakázek, na základě Usnesení č. 046-31/2019/RK
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

rMgr. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s. ,

se sídlem Podbabská 1014/20, PSČ 160 00, Praha 6
IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280
zastoupená: Ing. Luborem Hod'ánkem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

(dále jen ,,Zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku Č.2.
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Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 8. 10.2012 uzavřely Prováděcí smlouvu č. 129/2012/OVZ.

Dne 24.10.2018 došlo k uzavření Dodatku č. l k Prováděcí Smlouvě č., který provedl
rozdělení prací a termínů plnění do tří etap (ČáStí).

Etapa I: Provozní staničení 15,760 - 16,420 (extravilán)

Etapa II: Provozní staničení 14,280 - 15,760 (intravilán)

Etapa III: výkon ad

Etapa I. byla protokolárně dokončena a odevzdána VC. IČ dne 30. 7. 2019. K etapě II. byla
svolána technická rada dne 27. 3. 2019, z jejíhož závěru vyplynula nutnost úpravy smluvních
dohod mezi objednatelem a zhotovitelem. Rozsah potřebných prací neodpovídá rozsahu
původního zadání, které bylo předmětem veřejné zakázky a který byl rozdělen na etapy
Dodatkem Č.1.

Z tohoto důvodu nelze dokončit práce na etapě II. dle Dodatku č. 1 a celá etapa Il. se
vypouští. Cena díla se v důsledku této změny snižuje o 120 000,- Kč bez DPH.

e.Rozsah etapy č. III. zůstane zachován.

Změna závazku je v souladu s § 222 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 2

l. Na základě výše uvedeného se vypouští část předmětu díla dle ČI. I. Prováděcí smlouvy
v rozsahu Etapy II., stanovené ČI. III. odst. 3.2. Dodatku č. l.

2. Z Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se vypouští druhý nečíslovaný odstavec
Článku IV. Platební podmínky Dodatku č. l, který zněl:

Etapa II.:

DSP/PDPS 100.000,-KČ

IČ 20.000,-Kč
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3. ruší ČI. I. odst. l. Předmět smlouvy, který zněl:

3.1. Cena veřejné zakázky činí částku 728 000,- KČ bez DPH, částku 873 600,- KČ včetně
DPH.

a nahrazuje se novým zněním ČI. I. odst. l Předmět smlouvy s následujícím obsahem:

3.2. Cena veřejné zakázky činí částku 608 000,- KČ bez DPH, částku 735 680,- KČ včetně
DPH.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý- s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.

3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č: 129/2012/OVZ ve znění Dodatku č. l, nedotčená
tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti y původním znění.

4. Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 129/2012/OVZ byl schválen Radou kraje usnesením
Č. 046-31/2019/RK

V Praze dne O 3 "12" 2019 V Praze dne

objednatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Martin Hermanradní pro oblast inve veřejných zakázek
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Ing. Lubor Hod'ánek, MBA
předseda představenstva

Ing. V av sejk
místopředse PředSt'""®'UĽg

vpij DECO PRAHA a. s. podbabská )014/20
160 00 Praha 6, Cli: 2689681/0300

lC: 60)93280, DIČ: CZ60


