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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regioná|ní rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo
ze dne 3.2.2020

číslo smi. Objednatele: S-3080/DOP/2019
číslo smi. Dodavatele: 10000143352

,,11/106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou,
rekonstrukce"

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále jen ,,Objednatel"

a

Dodavatel

Skanska a.s.

se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 15904

jednajÍcÍ Michal Pfaf, ředitel závodu a Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska, oba na základě plné

moci
IČO: 262 71 303 DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING.Bank N.V. číslo účtu

dále jen ,,Dodavatel"

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek I.

Předmět dodatku
1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 3.2.2020 (Č. smlouvy Objednatele:

S-3080/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele 10000143352 (dále jen ,,Smlouva"), následovně:

a) Doba zhotoveni díla,
b) Cena za dílo.

a) Tento Dodatek se primárně (ne však výlučně) zabývá skutečnostmi č. 1 a č. 2, které jsou blíže v příloze
č. 1, příloze č. 2 a příloze č. 9 tohoto Dodatku č. 1.. Dodavatel prohlašuje, že Doba zhotovení Díla podle
Smlouvy o dílo je stanovena na 10 měsíců ode dne protoko|árního předání staveniště, tj. ode dne
15.06.2020. V době od 10.12.2020 do 31.03.2020 probíhala plánovaná zimní přestávka. Dodavatel
uvažoval původní Dobu zhotovení díla s termínem 01.08.2021.

Dodavatel požádal o časový nárok ve výši 30 kalendářních dnů prodloužení Doby zhotovení díla, což
odpovídá prodlouženI Doby zhotovení díla na termín dne 01.09.2021.

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňujÍcÍ

provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen

,,Směrnice").

b) b) Článek Ill. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

,,3.1. Cena za dílo dle článku l. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou
smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

v celkové výši 111 239 907,78 KČ bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému
výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které
jsou součástí ZBV Č.1, která je přIlohou Č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy a doplněnému aktualizovanými
soupisy prací, které jsou součástí ZBV č.2, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.
K této ceně za dílo bude Dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon o DPH"), DPH ve výši

23 360 380,63 Kč.

Cena díla dle SOD:
Cena bez DPH 108 787 925,86 KČ
DPH 22 845 464,43 Kč
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regioná|ní rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena včetně DPH

Cena díla v Dodatku Č.1:
Cena bez DPH
DPH
Cena včetně DPH

131 633 390,29 Kč

2 451 981,92 Kč
514 916,20 Kč

2 966 898,12 Kč

Cena díla dle SOD včetně Dodatku Č.1:
Cena bez DPH 111 239 907,78 KČ
DPH 23 360 380,63 Kč
Cena včetně DPH 134 600 288,41 Kč

C) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 se doplňuje následujichn textem:

,,Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací

s výkazem výměr, který je součástí ZBV Č.1 - 3, která jsou přňohou Č.3, Č.4 a Č.5, Dodatku č. 1

Smlouvy a soupisy prací s výkazem výměr, který je součásti ZBV Č.1 - 3, který je přílohou Č.3, Č.4 a

Č.5, Dodatku č. 1 Smlouvy."

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 4 č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňujÍcÍ provádění změn

závazku dle zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice

v případě změn a) a b) se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č.

3 - Změny z nepředvidatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Dodavatel

jednajÍcÍ s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny

předběžně nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno vÍce změn, je

rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných

Skupiny 3 a 4 stanovený Dodatkem č. 1 činí celkem - 3,51% závazku a nepřekračuje povolený limit

30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 5,79% závazku a

nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 5 činí celkem

1,25 % závazku a nepřekračuje povolený limit 15 % hodnoty závazku

Článek j].

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Zdůvodnění změny Doby zhotovení díla je blíže uvedeno v závěrečném cIaimu Dodavatele, který je

přIlohou č. 9 tohoto Dodatku č. 1.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originálu.

4. Smluvní strany prohlašujI, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno
usnesením Rady Středočeského kraje č. 008-29/2021/RK ze dne 15.7.2021

5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha č. l: Oznámení o změně bourání asfaltového kraje vozovky
Příloha č. 2: Oznámení o změně vodovodu
Příloha č. 3: ZBV č. 1
Příloha č. 4: ZBV č. 2
Příloha č. 5: ZBV č. 3
Příloha č. 6: Plná moc
Příloha č. 7: Harmonogram stavby podle Smlouvy o dílo

Příloha č. 8: Harmonogram stavby podle Smlouvy o dílo s Dodatkem
Příloha č. 9: Závěrečný claim Dodavatele ze dne 20.5.2021

V Praze dne V Praze dne

Dodavatel:
Skanska a.s.

objeď natel
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Micha Digitálně podepsal
Michal Pfaf
Datum: 2021.08.02Pfaf 15:11:21 +02'00'

Michal Pfaf, ředitel závodu

v zastoupení dle plné moci

n g , Ja n Digitálně podepsal
Ing.jan LINTNER
Datum: 2021.08.02LINTN ER09,59,12+02100i

Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska

v zastoupení dle plné moci

Digitálně podepsalLibor ,,b,,,,,ák
· Datum: 2021.09.01Lesak 11,09,28 +02'00'

Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
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