
DODATEK Č.3

ke sm louvě o poskytování služeb číslo 11PU-003390, evidenční číslo 180/19 uzavřené dne  
5.6.2019, resp. dodatku č.1 uzavřeného dne 22.7.2019 a dodatku č.2 uzavřeného dne 20.12.2020  
(dále jen  „dodatek č.3)

ISPRO FIN: 500 121 0002.16977

mezi

objednate lem :

zastoupeným : 
osoba oprávněná jedna t 
ve věci té to  zakázky:

kontakt, osoba ve  věcech sm luvních: 
kontakt, osoba ve věcech technických:

Ř edite lstv í siln ic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 93 390 
D IČ :C Z 659 93 390

generá ln í ředite l
__________  . ředitel Správy Pardubice

na základě Pověření 
H laváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovite lem : STR A D A  HK spol. s r.o.
Ječná 510, 500 03 H radec K rá lové 
IČ: 275 35 461 
DIČ: CZ 275 35 461

zastoupeným : jednate l spo lečnosti
kontakt, osoba ve  věcech sm luvních: 
kontakt, osoba ve  věcech technických:

na realizaci služby

„1/14 Paseky-Libchavy, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD“

Tím to dodatkem  č.3 se m ění nebo dop lňu jí následu jící č lánky původní sm louvy o poskytování s lužeb 
a platných dodatků č.1 a 2:

č lá n e k  2 -  P ře d m ě t s m lo u v y  
Rozšíření předm ětu díla o:

-Varian tní řešení křižova tky se s iln ic í 11/312 (odbočovací pruh), dá le přechodů pro chodce v  obci
České L ibchavy a zastávek VHD.
-P řepracování (aktualizace) VD -ZDS. Jedná se o přepracování větš iny příloh V D -ZD S (průvodní 
zpráva, souhrnná techn ická zpráva, techn ická zpráva, techn ická zpráva PO V, situace, vzorové řezy, 
s ituace dopravn ího  značení, rozpis vým ěr, soup is prací, katastrá lní m apa, seznam  pozem ků).

článek 5 -  Lhůty plněni
M ění se term ín d le  ČI. 5.1.1 -  odevzdání aktualizované PD do 30.9.2020
M ění se term ín d le  čl. 5.1.2 - P řed ložení k ladného stanoviska stavebn ího  úřadu z te rm ínu 30.4.2020 
na nový term ín 31.12.2020
M ění se te rm ín  dle čl. 5.1.3 -  Výkon autorského dozoru: na výzvu O bjednate le , v  průběhu realizace 
stavby, předpoklad ukončení z původního term ínu 31.10.2020 na nový te rm ín  31.10.2021
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článek 6 -  Cena za poskytováni služeb

Mění se cena díla  takto:

Původní cena dle SO PS a dodatku č. 1 a 2 
Navýšení ceny dle tohoto  dodatku č.3

913.850,- Kč bez DPH
197.000,- Kč bez DPH

Celkem  bez DPH 
DPH
Celkem  vč. DPH

1.110.850,- Kč
233.278,50 Kč

1.344.128,50 Kč

Specifikace ceny je  uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku a tvoří jeh o  nedílnou součást. 

Zdůvodnění zm ěn:

Důvodem  zm ěny jsou nové požadavky ze strany Polic ie  ČR KŘ Pardubického kraje a Krajského 
úřadu Pardubického kraje, O SD P a v  důsledku toho požadavek O bjednate le  na zapracování těchto  
dodatečných požadavků do V D -ZD S „1/14 Paseky-L ibchavy, OŽK, VD -ZDS".

O statní u jednání sm louvy zůstáva jí v platnosti.
Dodatek č.3 je  vyhotoven v  čtyřech vyhotoveních, z nichž 3x obdrží ob jednate l a 1x zhotovite l.

V  Pardubicích dne 2  0. M G  V Hradci K rálové dne 13.3.2020

O bjednatel: Zhotovitel:

Ředite lství s iln ic  a dá ln ic  Č/r  STR AD A HK sd o I, s

ředitel Správy Pardubice jedna te l spo lečnosti
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Dodatek ě.3 - Oceněný soupis prací 

1/14 Paseky - Libchavy, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD

Příloha č. 1

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným 

pracovníkem ŘSD ČR Správa Pardubice, Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení 

díla (doprava atd.).


