
Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 141552
Číslo smlouvy/dodatku zhotovitele: 002 / GDIQ / 2019 KUJIP01HJRBN

___
DODATEK C.3

SMLOUVY O DÍLO 4Mg

uzavřená podle § 2586 a násf., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů pro akci; „II/360 Střítež - Štěpánovice"

Číslo smlouvy objednatele: 122903 
Číslo smlouvy zhotovitele: 002 / GDIQ / 2019 
Číslo dodatku 6.1127610 
Číslo dodatku č.2 129525

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem

kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraj, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje

pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4200201374/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel") .

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s
Adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Stavbu provede: OZ Morava, Tovární 3, PSČ 620 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Hýzl - prokurista

Ing. Tomáš Hoza - prokurista
zástupce pro věci technické: Jiří Ambrož - vedoucí PJ Jihlava

Dis. Vilém Růžička, stavbyvedoucí 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel") .

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
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2.2. Předmětem tohoto dodatku č.3 Smlouvy o dílo číslo objednatele 122903, č. zhotovitele 002 / 
GDIQ / 2019 uzavřené dne 20.2..2019, a dodatku č.1 127610 ze dne 9.8.2019 a dodatku č. 2 
129525 ze dne 5.12.2019 je úprava ceny za dílo. Hlavním důvodem těchto změn byla úprava 
položek dle geodetického zaměření na skutečnost, změna dopravně inženýrských opatření dle 
požadavku Dl Policie ČR a změna dle RDS.

Článek 4 - cenové ujednání, odstavec 4.3

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:.......
DPH 21%:.... .......................
cena celkem včetně DPH:...

........92 909 178,23 Kč

.........19 510 927,42 Kč

....... 112 420 105,65 Kč

Z toho cena jednotlivých úseků stavby dle článku 2.1.:

l.úsek Střítež - Slavíce
cena celkem bez DPH:....
DPH 21%: ..........
cena celkem včetně DPH

. 37 391 297,49 Kč 
.. 7 852 172,47 Kč 
...45 243 469,96 Kč

2. úsek Slavíce - Výčapy
cena celkem bez DPH:....... .
DPH 21%:..... .................... .
cena celkem včetně DPH:....

.18 494 520,96 Kč 

...3 883 849,40 Kč 
.22378 370,36 Kč

3.úsek Výčapy - Štěpánovice
cena celkem bez DPH:................
DPH 21%: .......................... ........................
cena celkem včetně DPH..... ............. ........

37 023 359,78 Kč 
...7 774 905,55 Kč 
.44 798 265,33 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:...... ........ ...... 91 584 469,55 Kč
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DPH 21%:...........................
cena celkem včetně DPH:.

.19 232 738,65 Kč 
.110 817 208,20 Kč

Z toho cena jednotlivých úseků stavby dle článku 2.1.:

1-úsek Střítež - Slavíce
cena celkem bez DPH:....................   36 693 910,84 Kč
DPH 21%:..................... .......................................... . 7 705 721,28 Kč
cena celkem včetně DPH:................   44 399 632,12 Kč

2. úsek Slavíce - Výčapy
cena celkem bez DPH:...... ..............................  ....17 867 198,91 Kč
DPH 21%:....................      3 752 111,77 Kč
cena celkem včetně DPH:........................   21 619 310,68 Kč

3.úsek Výčapy - Štěpánovice
cena celkem bez DPH:...... .................. 37 023 359,80 Kč
DPH 21%:   ...... ................................... 7 774 905,56 Kč
cena celkem včetně DPH......................... ................44 798 265,36 Kč

Článek 3 - závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 122903, č. zhotovitele 
002 / GDIQ / 2019 uzavřené dne 20. 2. 2019, dodatku č,1 127610 ze dne 9.8.2019 a dodatku č. 2 
129525 ze dne 5.12.2019 jsou tímto dodatkem č.3 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v 
původním znění.

3.2. Dodatek č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 122903, č. zhotovitele 002 / 
GDIQ / 2019 uzavřené dne 20. 2. 2019, dodatku č.1 127610 ze dne 9.8.2019 a dodatku č. 2 129525 
ze dne 5.12.2019 nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním 
tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových
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stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva 
zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu, s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne: < -j jj 2020 V Brně dne: 29.10.2020

Objednatel: Zhotovitel: V_
Dodatek č.3 prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ

Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje 
pro oblast doprávy I

Ing. Jan Hýzl 
prokurista prokurista

a silničního hospodářství
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