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Č. j. KRPS-56754-101/ČJ-2017-0100MN-VZ

PCR01ETRpo137770919

Počet listů: 2
Přílohy: 1/2

SMLOUVA
o vypořádání závazků a pohledávek

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla - ,,AREÁL DYMOKURY- REALIZACE -
vodovodní přípojka", vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-56754-81/ČJ-2017-
0100MN-VZ, uzavřené dne 17. 04. 2020 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva").

ČI. ]
Smluvní strany

STENCO s.r.o.

Zastoupená: , jednatelem společnosti
Sídlo Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov
IČ: 05679931
DIČ: CZ05679931
Bankovní spojeni: ČSOB Benešov
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 268828

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:
IČO
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Miloslavem Brožem, vedoucím oddělení správy nemovitého
majetku

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710

dále též jako ,,smluvní strany"



ČI. ll
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vypořádání navýšení ceny díla uvedené v článku V. smlouvy
o částku 49 179,38 KČ včetně DPH, (slovy: čtyřicet devět tisíc sto sedmdesát devět korun
českých a třicet osm haléřů), ke kterému došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných
okolností, vyžadujících provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo
dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku smlouvy a byly nezbytné pro realizaci
stavebního díla.

2. S ohledem na zjištěný stav došlo k navýšením nákladů na provedení díla. Tyto dodatečné
práce jsou cenově a časově dokladovány změnovým listem č. 1, vyhotoveným v souladu
s článkem Vlil. smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo je
nedílnou součástí této smlouvy.

ČI. III
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku 49 179,38 KČ
včetně DPH (slovy: čtyřicet devět tisíc sto sedmdesát devět korun českých a třicet osm
haléřů) za provedené vícepráce do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je 21 dnů ode dne jejího doručení
objednateli.

ČI. IV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, která se sestává z dvou stran textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Benešově dne lb. O ". u' 2 a
20 -01- 2021

V Praze dne

vedoucí oddělení
správy nemovitého majetku
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č.j. KRPS-56754-96/ČJ-2017-01 QOM N-VZ
jID: PCR01ETRpo137538390

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnovýlist číslo 1.

Identifikace akce:

Näzevakce AREAL DYMOKURY- REALIZACE- vodovodnf přípojka

Čísk EDS/SMVS"l) CMA/122C07117

Objednatel: Krajské ředitemipoliáeStředočeského křaje, Na Bankh 1535, 156 00 Praha 5 — Zbaskv, lC7S151481

Zhotovitel: STENCO s.r.o., Pod ůhomrem 2319, 2S601Benešov,lČ (j56 79 931

projektant F1RASřs.r.o., V Korytech 927 liZ ICU (lij Praha IO,íČ267 08167

Předmětměnméholistu:Změny nutné prodokoneá díla

Částdíkdotčenázměnouým listem:

Vkepráce—zemnípráce na přípojcespojené s nejasnou polohou a hloubkou stávajícúío vodovodního řadu
Zäbetonauánípřekopu přĹiezdově czstys výztuži
Zavedenidruhévětve do prostoru sociálního zázemiv provizomímprovedeNm před pIánownou
ce!kwou rek=tr1ukdobiektu

Méněpráce—

Popiszměny, popistechnidcěhj řešení:
a) ŘeŠenfse neměrije nártst zemních pral na přípojce spojené s nejasnou polohou a hloubkou stávajíaho vodovodního hdu
b) Neuvedení beronoW pbájyv rDzpoaj
C) Požadavekstavebník na zavedenivocjyd? soc. zařízení

Původní řešeni dlesmfuvní (tendrové) dokumentac«
a) projektová dckumentaa předpokládala normovou polohu vodovodního řadu (původní pIányse nedochovaly)
b) projektová dokumentace předpokládäa opětow)ézabetonmní ploch
c) Dodatečný požadzvekmvebnika

Ngvé řešéní:
a) Byíyprováděnymndy do konečného vyhleciánívodwodniho řadu
b) výkopy byly zabetonovány.

.....c) Nově bylo provedeno potrubaívedeníke stávajícímu hygienickémumřízení. '

Zdůuodněnízmě.m
a) stáwjicí potrubíse nacházdov hloubce 2,Em a nebyiomožné určitpolohu, důvodu bylo prcvedeno někdikvýkopů
b) chybzvýkazu výměr
c) Dodatečný požEidaveĚc voda ze súwiícího vodojemu se vlivem malého odběru neodpovídá hygienickým normám

\/1ivzměnynavýkresovou dDkumemaci: nejsou

Záznam o změně ve stavebním deníku azápisechz kontrolníchdnů:

Předpokládaný'jfiynatermín, kvalitu,cenu díla:

Vliv natermín:žádný

VIivna kvalitu díle žádný



Vlivná cenu:

Přípočtykceně däa bez DPH: 40 644)12

Odpačty zceny díla bez DPH: O,-

Cdkovýviivnazměnu ceny díla bez DPH: + 40 644,12

DPH: 8535.26

celkovývlivna změnu ceny díjavčetně DPR 49 179,38

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor stavby:
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Úp nového listu za ůčasmika z"nntrdovaf:

Datum:

'j EDS/SMVS se rommímoduIy lrjforrr2čního systému progmmověho financovaní.


