
Krajský úřad Pardubického kraie

Dodatek č. í
ke smIouvě o dílo č. oR/20/20881

na zhotovenĺ dĺla

,,Realizace úspor energie - sŠ obchodu, řemesel a
služeb Zamberk, budova dílen"

Smluvní stranv

Obiednatel Paľdubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstÍ 125,53211 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. JarosIav Hľon
nebo lng. Kristýna Boukalová

osoby oprávněné k prováděnízápisů a podepisovánístavebního deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Jaroslav Hron
nebo technický dozor objednatele

osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Jaroslav Hron

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Jaroslav Hron

It: 70892822
Dlt: C270892822
Bankovníspojení: Čsoga.s.

č,.ú.22290772410300
a

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.
Sídlo - adresa: č'p. 80 517 93 Dobré
Zastoupen:  jednatel
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k prováděnízápisů a podepisovánístavebního deníku:

osoby oprávněné k předání staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánía převzetístavby:

lČ: 45536040
DlČ: cz45536o4o
Bankovníspojení: Fio banka, a.s.

ć'Ú. 270042394312010
Spisová značka zápis v oR Krajský soud v Hradci Králové, c 1585
rejstříkového soudu:

uzavÍrĄi tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo
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Krajský úřad Pardubického kraje

Smluvní strany uzavŕely dne 30. 3. 2020 smlouvu o dílo ć. oRl2ol20881 na zhotovení díla
,,Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a sluŽeb Žamberk, budova dílen" (dále jen

,,smlouva"). Předmĺätem dodatku č. 1 smlouvy je provedenĺ změn v rozsahu předmětu díla.
Dochází k doplnění prací, u kteých se uvaŽovalo s jejich provedením v|astními kapacĺtami
uŽivatele objektu, kteý je však není schopen realizovat v důsledku uzavření školy v rámci
opatření při nouzovém stavu.

Glánek l.

1. Smluvní strany se dohodly, Že se článek l. smlouvy mění takto:

Na knnan tavtr r bodu 3. se dnnlňl lia náclaĺ{l liíní łavł

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5."

V ostatním se článek l smlotrvv neměnĺ

2. Smluvnístrany se dohodly, Že se článek ll. smlouvy měnĺtakto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuie novým textem tohoto znění:

,1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zaŕádné provedené dĺlo, činí
dle dohody smluvních stran

14704 064,79 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 21o/o ćini 3 087 853'61 Kč
Cena včetně DPH ćini 17 79í 9í8'40 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděnĺm předmětu díla' DPH bude fakturována podle
zákona č,.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění'
Smluvnĺ strany ujednávajĺ, Že při změně sazby DPH se cena dĺla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a tyto vztáhl
na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb. Zhotovitel
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupĺsu prací nebo projektové dokumentace
jako celku."

V ostatnĺm se článek ll. smlouvv neměnĺ'

3. Smluvní strany se dohodly, Že se článek V. smlouvy měnítakto

Na konec článku se na novÝ řádek doplňuie text:

,,Přĺloha č. 5: oceněné změnové soupisy pracĺ"

V ostatnĺm se článek V. smlouvv nemění.

clánek ll.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č' 1. oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvv.
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Krajský úřad Pardubického kraje

článek llt.
1. ostatní ujednánĺ smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ć,.34012015 Sb., o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvnĺ strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednaiel. Smluvnĺ
strany prohlašují, Že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016ĺ679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobnĺch údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/Es (obecné naŕizeni o ochraně osobních údajů). osobní údaje uvedené
v tomto dodatku smlouvy budou pouŽity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při
plnění zákonem stanovených povĺnností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů
jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickvkrai'cz/qdpr'

5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přičemŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a zhotovitel dva.

6. Návrh dodatku smlouvy by| projednán na jednánĺ Rady Pardubického kraje dne
20' 4.2020 a schválen usnesenĺm číslo R/2581/20.

7. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne 2Ô:05, 20li0

Za objednatele Za zhotovitele:

Pardubický kľa
JUDr. Martin Netol

KERSON spol. s r. o.

jednatel
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EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturálni a investĺčni fondy
operační program Životnĺ prostředí Mĺnistentvo životníh0 pÍostředí

ozNÁMENí zľvlĚĺuY oPŽP 2014+ Po5 číslo oZ: 1
Zhotovitel KERSON spol. s r.o., se sídlem č. p. 80, 517 93 Dobré, !C. 45536040
lnvestor: Pardubický kraj Datum: 8.4.2020
Název akce: ,,Realizace úspor energie - Sš obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen"
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou|-l e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

zL č. 01
Příloha soD č. 5 - oceněné soupisy stavebnĺch prací s výkazem
výměr

Předmět změny: Vyklizení objektu, zabezpečení vybavení před poškozením při realizaci stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledęm k uzavření školy v souvislosti s nařízením vlády není možné vyklizení objektu a

zab ezp eč,ení vybaven í pľovést pľovozovate l em ško ly'

Počet připojených listů specifĺkací
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvéstvazbu na zókon 134/2016 o zadóvaní veřejných zakózek. Zvlóště pak 5 222,
změna zóvazku ze smlouvy na veřejnou zokúzku'
odstavec 4,sŻ22! 

|odstavec5, 
$ Ż22a 

Iodstavec6, 
s222X 

Iodstavec 
7,522Ża

oznámenívydává: KERSON spol. s r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: oceněný soupis prací7L L - Doplnění rozsahu zateplení půdního prostoru



EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturálnĺ a investĺčnĺ fondy

operaění píogram Životnĺ pľostředĺ
Mini$erstvo životn ího prostřed í

číslo ZL: LzruĚĺuovÝ LtsT oPŽP 2014+Po5
Zhotovitel: KERSON spol' s r.o., se sídlem č. p.80,517 93 Dobré, lC:

45536040
Změnový list vvstavil: zhotovitel

8.4.2020Datum
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vyklizení objektu, zabezpeč,ení vybavení před poškozením při reallzaci stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k uzavření školy v souvislosti s nařízením vlády není moŽné vyklizení objektu a

zab ezp ečení vybaven í pľovést pľovozovate l em ško ly.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů

Cena méněprací bez DPH:

0Kč

Cena víceprací bez DPH:

227 6L2,75Kč

Výsledná cena změny bez DPl-|

227 6Ĺ2,75Kč,

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

Zůstává beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod' tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis

Datum

zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele:

Datum

Za odbor ochrany ovzduší a oZE Státního fondu životního prostředí čR:

ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu)

Ż

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ooo a oZE):



I
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2o2oloo'|
Stavba: ZL01 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

KSO:
Místo: Żamberk

Zadavatel:
Pardubický kraj

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:.
Datum: 6.4.2020

45536040
c245536040

lČ:
UČ:

IC:
DlČ:

rl:
DlČ:

rl:
DlČ:

Cena bez DPH 227 612,75

DPH základnĺ
sníŽená

Sazba daně
21,OOo/o

15,00%

Základ daně
227 612,75

0,00

Výše daně
47 798,68

0,00

Cena s DPH v czK 275 411,43

ProjeKant

Datum a oodois:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a

Zhotovitel
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REKAPITULAcE oBJEKTÜ STAVBY A souPlsÜ pnłcĺ
Kód: 202oloo'|

Stavba: ZL01 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a slużeb Žamberk, budova dilen

Místo: Żamberk Datum:

Zadavalel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel:

06.04.2020

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

zLo1 Vyklízecípĺáce,zabezpečen|vybavenĺpřed
posKozentm

227 612,75

227 612,75

275 411,43

275 41'l,43
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KRYCĺ LlsT soUPlsU PRACĺ
Stavba:

ZL01 - Realizace úspor energie - SŚ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova
dílen

Obiekt:
zL01 - Vyklízecí práce' zabezpečení vybavení před poškozenĺm

KSO:
Místo

Zadavatel
Pardubický kraj

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlÖ:

lČ:
DlČ:

IC:

DlÖ:

IC:

DIC:

06.04.2020

45536040
c245536040

Cena bez DPH 227 612,75

DPH základní
snížená

Základ daně
227 612,75

0,00

Sazba daně
2',l,oo%
15,00%

Výše daně
47 798,68

0,00

Cena s DPH v czK 275 411,43

Projektant

Datum a oodois:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a oodois: Razítko
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ souPlsU pnncĺ

ZL01 - Realizace úspor energie - SŚ obchodu' řemesel a sluŽeb Žamberk' budova
dílen

Objekt:
zLo1 - Vyk!ízecí práce, zabezpeěení vybavenĺ před poškozením

Stavba

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Pardubický kraj

Kerson spol. s r.o

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

06.o4.2020

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

227 612,75

39 800,00

6 - Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 800,00

PsV - Práce a dodávky PSV 74 772,75

762 - Konstrukce tesařské 74 772,75

HZs - Hodinové zúčtovací sazby 113 040,00
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SOUPIS PRACI

ZL01 - Realizace úspor energie - SŚ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova
dílen

Objekt:
zL01 - Vyklízecí práce, zabezpečení vybavenĺ před poškozením

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Pardubický kraj

Kerson spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

06.04.2020

PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HsV Práce a dodávky HSV

227 612,75

39 800,00

D6

o PSV

D 762

Ú

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské

a osazovant s9 800 00

74 772,75

74 75

1 K 61999101 1

obalení konstrukcí a prvků fÓliĺ pňlepenou lepící
páskou m2 I 000,000 39,80 39 800,00

2 K 762',t12110
MontáŽ tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva
orůřezové olochv do 12D cm2 - zabednění stroitj

m 150,000 93,40 '14 010,00

3 M 60512x hranol stavebnĺ- zabedněnĺ strojťl m3 1,500 6 660,00 I990,00
4 K 76243't013 obloŽení stěn z desek oSB _ zabedněnĺ strojů m2 150,000 292,00 43 800,00

5 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáŽ stěn m2 1 50,000 39,80 5 970,00

6 K 9987621 8 1

Presun hmot pro l(onstrul(ce tesařské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez pouŽití mechanizace
oro iakoukoliv vtišku obiektu

t 'ĺ 
'750 573,00 1 002,75

D HZS Hodinové zúětovací
7 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 360,000 314,00 1 13 040,00

113 040 00
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