D o d a te k č. 1 S m lo u v y o p o s k y to v á n í s lu ž e b

DODATEK č. 1
Smlouvy o poskytování služeb ze dne 8. 12. 2016, číslo smlouvy objednatele: 02PA-000124

I. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
bankovní spojení:
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen ,,Objednatel“) na straně jedné
1.2. Poskytovatel:
Quo s.r.o.
se sídlem:
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 264 87 985
DIČ: CZ26487985
spis. zn.: C85377 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Poskytovatel44) na straně druhé.
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44nebo každý samostatně jen „Smluvní
strana44)

PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2016 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva44), jejímž
předmětem je poskytování služeb objednateli spočívajících v provedení a následném udržování úpravy
dopravního režimu, resp. dopravního opatření na dálnice D3 v úseku km 77,4 až 80,3 z důvodů
nedořešeného napojení areálu Motocentra v pravém jízdním pásu v km 78,720. Režim dopravy bude
v úseku mezi přejezdy SDP v km 78,420 - 78,540 a 79,120 - 79,240 veden pouze v levém jízdním
pásu v režimu 1 + 1. Pro příjezd k nemovitosti Motocentra na pravé straně dálnice bude zřízeno
odbočení přímo z jízdního pruhu a připojení bude provedeno bez připojovacího pruhu, tj. na STOP.
Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu s článkem XIII. Dodatečné služby odst. 13.1 b)
Obchodních podmínek pro poskytování služeb, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy ve
znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek44).

II. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek ve znění změn a doplňků na nepodstatné změně závazku - navýšení
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rozsahu poskytovaných služeb dle soupisu služeb v Příloze č. 3 smlouvy, a to v souvislosti se
skutečností spočívající v nutnosti prodloužení poskytování služeb - údržby úpravy dopravního režimu,
resp. dopravního opatření na dálnici D3 v úseku km 77,4 - 80,3 z důvodu nedořešeného napojení
areálu Motocentra v pravém jízdním pásu v km 78,720, tj. z důvodu potřeby, která vznikla v důsledku
okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato nemění
celkovou povahu veřejné zakázky.
2.2 Smlouva se mění tak, že původní znění ustanovení 4.2. Smlouvy, se nahrazuje novým zněním,
které je následující:
Poskytovatel je povinen provést Službu do 30. 6. 2020 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1.
Smlouvy (dále je „ Doba p ln ěn í‘j.

2.3 V souvislosti s navýšením rozsahu služeb se odpovídajícím způsobem navyšuje i nabídková cena
dle Smlouvy ze dne 8. 12. 2016, která se zvyšuje o částku 288 000,- Kč bez DPH. Odměna za
poskytované služby (Soupis služeb) dle Smlouvy ve znění tohoto právního jednání, Dodatku č. 1, byla
nově sjednána ve výši 2 826 828,75 Kč (slovy: dva miliony osm set dvacet šest tisíc osm set dvacet
osm korun českých a sedmdesát pět haléřů) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:
Cena služeb:
Cena poskytovaných služeb dle Smlouvy bez DPH činí:
2 538 828,75 Kč
Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb
dle Dodatku č. 1 činí:
288 000,- Kč
Nová cena za poskytování služeb bez DPH:
2 826 828,75 Kč
DPH 21%:________________________________________________________ 593 634.04 Kč
Nová cena vč. DPH 21%:
3 420 462,79 Kč
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s
uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 8. 12. 2016 v registru smluv vedeném pro tyto
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Poskytovatel
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatelem a
Poskytovatelem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.
3.3
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto právním jednáním, Dodatkem č. 1, se nemění
a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
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3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z
nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3.5 Objednatel a Poskytovatel po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho
obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté
omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

30 . 10. 2019

V Praze dne ...........................

V Benešově dne 10.10.2019

ZA
OBJEDNATELE
v
v
Ředitelství silnic a dálnic CR

ZA POSKYTOVATELE
Quo s/r.o.

Ředitelství silnic a djálnic ČŘ

Přílohy:
a) Soupis služeb navýšených Dodatkem č. 1
b) Soupis služeb včetně Dodatku č. 1
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ASPE 9
Firma: 1
NAVÝŠENÍ SLUŽEB DODATKEM č. 1

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:
Poř.
č.pol.
1

Kód
položky
2

16-268-2

Varianta
položky
3

STAVBA D3 0306/II, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY
Název položky

jednotka

4

5

Počet
jednotek
6

CENA
jednotková
7

celkem
8

9

Ostatní konstrukce a práce
Celkem

I
288 000,00
y S j

288 000,00

ASPE 9
Firma: 1
CENA SLUŽEB vč. DODATKU č. 1

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:
Poř.
č.pol.
1

Kód
položky
2

16-268-2

Varianta
položky
3

STAVBA D3 0306/II, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY
Název položky

jednotka

4

5

Počet
jednotek
6

CENA
jednotková
7

celkem
8

9

Ostatní konstrukce a práce
Celkem

1

2 826 828,75

/n

2 826 828,75

