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Dodatek č. 1
k Prováděcí smlouvě

(č. smlouvy objednatele: S-3356/DOP/2020, č. smlouvy konzultanta T20-005)

II/272 Lysá nad Labem, průtah

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako

„Dodatek č. 1“):

  Středočeský kraj
  se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a

veřejných zakázek

  IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby

silnic Středočeského kaje, příspěvková organizace

  (dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

  Společnost SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

sestávající z následujících společníků:

„Společník 1“ PUDIS a.s. – „Správce“

 se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,

                             Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva

zápis v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.:

„Společník 2“ FRAM Consult a.s.

se sídlem: Husitská 42, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790

DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka

3682

„Společník 3“ SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha

IČO: 25793349

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka

6088

„Společník 4“ GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka

4524

„Společník 5“ Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl B, vložka

785

 zastoupena správcem společnosti PUDIS a.s., na základě smlouvy o sdružení ve společnosti,

viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a konzultant společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen

„Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 6. 2020 mezi sebou uzavřely

Prováděcí smlouvu, č. objednatele S-3356/DOP/2020 (dále jen „Smlouva“),

jejímž předmětem je výkon občasného stavebního dozoru včetně koordinátora

BOZP na akci „II/272 Lysá nad Labem, průtah“.

2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na

následujícím textu Dodatku č. 1 Smlouvy, na akci „II/272 Lysá nad Labem,

průtah“, kterým se prodlužuje termín výkonu TDS + BOZP.

3. Navýšení výkonů TDS + BOZP je z důvodu posunutí stavby zhotovitelem

v předpokládané výši 6 měsíců, což způsobí navýšení ceny o 564 600,00 Kč bez

DPH, 683 166,00 Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o občasný dozor je

předpokládané prodloužení termínu pro realizaci výkonů 6 měsíců (současně
s dokončením stavby).

Předmět Dodatku

1. Článek II. Smlouvy - Cena za poskytované služby se mění v odst. 1 následujícím

zněním:
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původní znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako

součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jakou součin skutečně
poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 882 000 Kč
DPH:  395 220 Kč
včetně DPH: 2 277 220 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C této smlouvy.

nové znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet

cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jakou součin skutečně poskytnutého

rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 446 600 Kč
DPH:  513 786 Kč
včetně DPH: 2 960 386 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu 2 tohoto dodatku, která nahrazuje přílohu C

Smlouvy.

2. Celková cena díla se navyšuje z 1 882 000 Kč bez DPH, 2 277 220 Kč s DPH na 2 446

600 Kč bez DPH, 2 960 386 Kč s DPH, což činí navýšení 30 % závazků a nepřekračuje

povolený limit 30% hodnoty závazku dle §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek.

3. Článek. III. Smlouvy - Doba a místo plnění, se mění v odst. 1 následujícím zněním:

původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 10 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění

veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 06/2020

Předpokládaný termín dokončení: 03/2021

nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 16 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění

veřejné zakázky.
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Předpokládaný termín zahájení: 06/2020

Předpokládaný termín dokončení: 10/2021

4. Důvodem prodloužení předpokládaného termínu realizace této akce je změna rozsahu prací

na stavbě, které zapříčiní prodloužení stavby o 6 měsíců. Po tuto dobu je nutné zajistit

prodloužení výkonu TDS + BOZP.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany

obdrží jeho elektronický originál.

3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-3356/DOP/2020 nedotčena tímto

Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-3356/DOP/2020 byl schválen Radou kraje

Usnesením č. 012-32/2021/RK ze dne 26.8.2021.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

   1) Smlouva o sdružení ve společnosti

  2) Oceněný soupis prací – podrobná specifikace ceny

V Praze V Praze

Objednatel:

Středočeský kraj

_____________________________

zhotovitel:

Společnost SUDOP GROUP TDI – BOZP ve
Stř.Kr.

Zastoupená správcem společnosti:

PUDIS a.s.

_

Středočeský kraj

Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku

a veřejných zakázek

P

Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Václav Sejk, člen představenstva

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2021.09.07 

10:30:47 +02'00'
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