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DODATEK Č. 13
SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném
znění(dále jen ,,OZ" nebo ,,občanský zákoník"),

se zhotovitelem veřejné zakázky
Č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1

,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"
pro část 1- výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi

(dále jen ,,dodatek č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo").

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice
lČ: 72050250, DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje pro ekonomiku
dále jen ,,objednatel"

a

Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z
zastoupená společností Metrostav a.s. jako vedoucím společnIkem na základě Smlouvy o
společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně,

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
lČ: 00014915, DIČ: CZ00014915
bankovní spojeni: Komerční banka a.s., č. ú.: 1809-071/0100
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupený:

a

Zlínstav a.s.
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01ZlIn
IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
zastoupený:

dále jen ,,zhotovitel"

uzavÍrajÍ tento dodatek Č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo.
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·
ll. Předmět dodatku

1. V souladu s Článkem lX. a článkem XIV. Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle
ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném zněni(dále jen
,,OZ" nebo ,,občanský zákoník"), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-
1700VZ/1 ,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelstvI policie
Pardubického kraje, pro část 1 - výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení
Policie ČR v Chrudimi" (dále také ,,uzavřená smlouva o dílo") se dodatkem č. 13 k uzavřené
smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem, za podmínek uvedených v § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na změně závazku z uzavřené smlouvy o dílo a
změně ceny za dílo a to na základě:

Změnového listu Č. 49 ze dne 30. 10. 2020
Oprava chybných položek v položkových rozpočtech změnových listů č. 5, 7, 8, 15, 18, 20, 25
28, 30, 36, 44, 45, 48.

Položkové rozpočty výše uvedeného změnového listu č. 49 s opravami chybných položek tvoří
přílohu tohoto dodatku č. 13 uzavřené smlouvy o dílo.

2. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce podle § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její
hodnota je nižší než finanční limit pro nad|imitníveřejnou zakázku a současně její hodnota je
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

3. Opravy chybných položek byly navrženy, projednány a schváleny oběma smluvními stranami.

4. Cena díla dle článku VIII. uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 13 k uzavřené
smlouvě o dílo mění takto:

původní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:
bez DPH ............... 248.468.309,42 KČ
DPH 21%............... 52.178.344,98 KČ
včetně DPH.......... 300.646.654,40 KČ

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění ,,DODATKU č. 8 SMLOUVY O DÍLO k provedení
stavby" uzavřeného dne 5.11.2019:

bez DPH ............... 248.674.302,49 KČ
DPH 21%............... 52.221.603,52 KČ
včetně DPH.......... 300.895.906,01 KČ

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve zněnI,,DODATKU č. 9 SMLOUVY O DÍLO k provedení
stavby" uzavřeného dne 18.03.2020:

bez DPH ............... 250.049.603,99 KČ
DPH 21%............... 52.510.416,84 KČ
včetně DPH.......... 302.560.020,83 KČ
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cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve zněnI,,DODATKU č. 10 SMLOUVY O DÍLO k provedení
stavby"' uzavřeného dne 24.03.2020:

bez DPH ............... 252.722.718,65 KČ
DPH 21%............... 53.071.770,92 KČ
včetně DPH.......... 305.794.489,57 KČ

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve zněnI,,DODATKU č. 11SMLOUVY O DÍLO k provedení
stavbf' uzavřeného dne 15.05.2020:

bez DPH ............... 253.580.359,43 KČ
DPH 21%............... 53.251.875,48 KČ
včetně DPH.......... 306.832.234,91 KČ

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve zněnI,,DODATKU č. 12 SMLOUVY O DÍLO k provedení
stavby" uzavřeného dne 02.09.2020:

bez DPH ............... 255.170.661,35 KČ
DPH 21%............... 53.585.838,88 KČ
včetně DPH.......... 308.756.500,23 KČ

nová cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo na základě tohoto dodatku č. 13 k uzavřené
smlouvě o dílo:

bez DPH ............... 255.170.520,63 KČ
DPH 21%............... 53.585.809,33 KČ
včetně DPH.......... 308.756.329,96 KČ

5. Přehled dňčich cenových změn díla v rámci dodatku č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo na
základě změnového listu uvedeného v článku ll. odst. 1pIsm. a) tohoto dodatku:

změna ceny podle ČI. ll odst. 1- změnový list č. 49

přípočet bez DPH........ 89 381,58 KČ
odpočet bez DPH....... -89 522,30 KČ
změna bez DPH....... -140,72 KČ DPH 21%..... -29,55 KČ vC. DPH...... -170,27 KČ

Celková hodnota změny ceny díla na základě dÍ|čÍch cenových změn

připočty celkem bez DPH........ 89 381,58 KČ
odpočty celkem bez DPH....... -89 522,30 KČ
celková změna bez DPH....... -140,72 KČ DPH 21%..... -29,55 KČ VC. DPH...... -170,27 KČ

Ill. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní
stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá úČinnosti dnem uveřejněniv Registru smluv.
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2. Tento dodatek č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv.

3. Smluvní strany výslovně prohlašujI, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento
dodatek Č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a
takto jej podepisuji.

Přílohy - 1 soubor (změnový list včetně položkových rozpočtů změn):
změnový list č. 49

Za zhotovitele: Za objednatele:
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