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DODATEK Č. 1
PPR-32920-26/ČJ-2017-990663

ke smlouvě o dílo vedené pod čj.: PPR-32920-15/ČJ-2017-990663
ze dne 18. 4. 2019

Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Kateřinou Benešovou, zástupkyni vedoucího odboru
nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
gs9ai55

AQUASYS spol. S r.o.
Jamská 2488/65, 591 01 Žd'ár nad Sázavou
25344447
CZ25344447
jiřím Peřinou, jednatelem
ms4my27

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel (společně také ,,smluvní strany") uzavřeli dne 18. 4. 2019 smlouvu o
dílo evidovanou u objednatele pod čj.: PPR-32920-15/ČJ-2017-990663 na realizaci stavební
akce ,,Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže" (dále jen ,,smlouva").

V souladu s článkem lX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
Dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek").
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l. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích na základě odsouhlaseného
změnového listu, jehož bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

ll. Cena
Článek lV odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:

,,Cena díla se navyšuje o 3 000 Kč bez DPH, tj. 3 630 včetně DPH a ponižuje o 256 944,62
KČ bez DPH, tj. 310 902,99 KČ včetně DPH. Celková cena za dílo nově činí 1 466 055,38
KČ bez DPH tj. 1 773 927,01 KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%. Ceny navýšení a
poníženÍ jsou doloženy rozpočtem zhotovitele v Příloze č. 2 dodatku č. 1."

III. Ostatní ujednání

l) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (l) obdrží zhotovitel a dva (2)
objednatel.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavřeni a účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o registru smluv).

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na
důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list
Příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací

V P,aze dne 1 O -06- mm
Ve Žďáře nad Sázavou dne . .1. !. ý6 .2029

Za objednatele: Za zhotovitele:l,
Kateřina Benešová Jiří Peřina

zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR jednatel

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv
.

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS
Jméno, OEČ, podpis



změnový list číslo 1
Identifikace akce

Název akce: Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - realizace
Číslo akce SMVS: ------

Objednatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žd'ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Josef Chmelka, Na Spitálce 1443/1, 160 00 Praha

Předmět změnového listu
|Oznámen1 změny Části stavby s vlivem na výši nákladů
Část díla dotčená změnovým listem

jRealizace stavby
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Dle projektové dokumentace bylo uvažováno o uložení usazeného sedimentu z nádrže na zemědělský
půdní fond v blízkém okolí realizace díla (blízké polnosti).

Nové řešeni :
l) Nutné provedení dalších rozborů sedimentů pro uložení odpadů na řízené skládky dle přílohy 2 vyhlášky
294/2005Sb, včetně rozboru podle tab. 2.1vČ. vyhodnocení všech tříd vyluhovatelnosti = vícenáklady
2) vytěžený sediment bude odvážen a uložen na řízenou zpoplatněnou skládku = tyto činnosti budou
předmětem samostatné veřejné zakázky, tudíž budou vyjmuty z předmětu tohoto díla = méněpráce

Zdůvodnění změny :
Nutnost provedení doplňkového rozboru vyluhovatelnosti sedimentu a jeho uloženi na řízenou skládku
vychází z nevyhovujÍcÍch výsledků prvotních rozborů, kdy splavené sedimnety v nádrži nelze použit k
uloženi na zemědělský půdní fond. Dle výsledků zkoušek pak bude odvoz a uložení sedimentů řešeno
samostatnou veřejnou zakázkou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změny.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Navrhované změny byly zjištěny v průběhu přípravy stavby a budou vypořádány dodatkem č. Ik
SOD před vlastním zahájením realizačních prací.
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Nemá vliv
Vliv na kvalitu: Nemá vliv
Vliv na cenu: SníženI ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 3 000,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -256 944,62 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -253 944,62 KČ

Vypracoval: Za objednatele: Za zhotovitele:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Kozmice - rekonstrukce vod ni nádrže - realizace
objekt: Změnové listy - vícepráce a méněpráce
Část: Likvidace sedimentů

Objednatel: Česká republika - ministerstvo vnitra
Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 14. 5. 2020

Č. KCN Kód položky Popis Mj Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

VRN
Změnový rozpočet pro akci "Kozmice -
rekonstrukce nádrže - realizace)

VRN4 vícepráce, méněpráce
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku
nebo sypaniny nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin

167101102 tř. 1 až 4 m3
-554,781

-253 944,62

-253 944,62

1 R -554,781 36,07 -20 010,95
-554,781

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1

2 R 162701105 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 -554,781 91,94 -51 006,57
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i

3 R 162701109 započatých 1 000 m m3 -11 095,620 11,49 -127 488,67
-554,781*20 "odbahněni rybníku - skládka"
Součet

-11 095,620
-11 095,620

Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a
4 R 171201211 kameniva na skládce - odečet z původního rozpočtu t -915,389 63,84 -58 438,43

Posudky- Rozbor sedimentů pro uloženi na řízené komp
5 R 042002000 skládce - výluhy l a Ph let 1.000 3 000,00 3 000,00

1 1,000
Součet 1,000

Celkem -253 944,62
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