DODATEK Č.1
k Prováděcí smlouvě
ze dne 7.4.2020
číslo sml. Objednatele: S-2125/DOP/2020
číslo sml. Konzultanta: IND/037/2020
na akci:
„II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa“
Smluvní strany
Objednatel:
Středočeský kraj
se sídlem:
IČ: 70891095
zastoupený:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
DIČ: CZ70891095
Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 007-39/2021/RK ze dne 14.10.2021
bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:
dále jen „Objednatel“
a
Konzultant:
Sdružení
SGS-IBH_TDI
se sídlem: K Hájům 1233/2, Stodůlky, Praha 5, 155 00
Sestávající ze společností:
SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem:
K Hájům 1233/2, Stodůlky, Praha 5, 155 00
IČO:
48589241
DIČ:
CZ48589241
zastoupena: RNDr. Janem Chocholem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 18205
bankovní spojení:
Komerční banka, č.ú.
dále jen „SGS“
IBH, spol. s r.o.
se sídlem:
Kladno, Poděbradova 3178
IČO:
47540966
DIČ:
CZ47540966
zastoupena: Ing. Lubomírem Burešem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 25018
dále jen „IBH“

zastoupeno společností SGS Czech Republic, s.r.o. jako vedoucím společníkem na základě
zmocnění společenskou smlouvou, viz příloha č. 2 tohoto Dodatku č.1,
dále jen „Konzultant“
se rozhodli uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č.1
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Dne 07. 04. 2020 smluvní strany uzavřely Prováděcí smlouvu č. S-2125/DOP/2020., jejímž
předmětem jsou služby výkonu občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora
BOZP na stavbě s názvem „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice
- I. a II. etapa“ plněné Konzultantem (dále jen jako „Smlouva“). SGS a IBH založili za
účelem realizace plnění Smlouvy společnost SGS-IBH_TDI, přičemž SGS byla jako
vedoucí společník zmocněna jednat jménem společnosti vůči Objednateli i třetím osobám.
2. Dle čl. III odst. 1. Smlouvy se Konzultant zavázal poskytnout služby specifikované v článku
I. odst. 1. Smlouvy v termínu dle článku III. odst. 1. v době 8 měsíců + 2 měsíce na
vyvedení stavby, tj do termínu 29.7.2021, který je závislý na termínu stavebních prací,
upravených smlouvou o dílo se Zhotovitelem stavby.
3. Při realizaci díla nastaly okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat,
a které znemožnily zhotoviteli stavby, společnosti ROBSTAV k.s. (dále jen „Zhotovitel“)
realizaci díla v termínu dle čl. 4.odst. 4.1 Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby. Předání
staveniště a zahájení činnosti proběhlo 27.8.2020, s přihlédnutím k přerušení prací v
zimním období (23.12.-28.3.2021) vychází lhůta ukončení výstavby do 29.7.2021. Výše
uvedená stavba bude však v důsledku okolností dokončena do 11.10.2021 tj. prodloužení
o 74 dní.
4. Shora uvedené okolnosti spočívají v projednání dopravně inženýrského opatření (DIO) a
realizace sanace aktivní zóny, tak aby byly zajištěny parametry únosnosti pláně dle
požadavků projektanta stavby v projektové dokumentaci výše uvedené stavby, tzn.
v nutnosti dokončení stavby „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice
- I. a II. etapa“ (dále jen „Stavba“), kterou realizuje Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00066001 (dále jen „Krajská správa
a údržba silnic“)¸ jako objednatel, se Zhotovitelem na základě smlouvy o dílo.

5. Objednatel činí za nesporné, že v důsledku okolnosti dle ustanovení článku I., odst. 3
tohoto Dodatku č.1 (dále jen „Okolnost“), které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy
předvídat, Objednatel prodloužil provádění prací, které přímo souvisí s dokončením díla
dle Smlouvy Zhotovitele ke dni 11.10. 2021, tj.prodloužení o 74 dní.
6. Z důvodů Okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, vznikla dále
nutnost navýšení rozsahu služeb Konzultantem při realizaci díla dle Smlouvy, které jsou
nezbytné při jeho dokončení, a které jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
tohoto Dodatku č.1 (dále jen „Vícenáklady“).
7. Za účelem zachování právní jistoty Konzultanta, že není v prodlení s termínem plnění dle
Smlouvy a za účelem dodatku o Vícepracích vzniklých z důvodů Okolnosti, které
Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, uzavírají smluvní strany tento Dodatek
č.1, kterým dochází ke stanovení a sjednání:
a. termínu pro dokončení výkonu služeb uvedených v čl. III odst.1 Smlouvy;
b. změně Ceny za dílo sjednané v čl. II odst. 1 Smlouvy v důsledku Vícenákladů.
Článek II.
Předmět Dodatku č.1
1. Tímto Dodatkem č.1 se smluvní strany dohodly, že termín pro dokončení a předání díla
uvedený v čl. III odst. 1. Smlouvy se nově sjednává na 11.10. 2021 + 2 měsíce na vyvedení
stavby.

2. Tímto Dodatkem č.1 se Konzultant dále zavazuje, z důvodu Okolnosti, které Konzultant
nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, pro Objednatele provést i vícepráce, uvedené
v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1. Cena těchto Víceprací je smluvními stranami dohodnuta
na částku ve výši 141 400,- Kč bez DPH (slovy: sto čtyřicet jedna tisíc čtyři sta korun
českých), k této částce bude připočteno DPH v zákonné výši. Cenu Víceprací se
Objednatel zavazuje uhradit Konzultantovi dle podmínek Smlouvy.

3. V důsledku Víceprací se smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za služby uvedené v čl.
II odst. 1 Smlouvy, která se v důsledku Víceprací zvyšuje o částku ve výši 141 400,- Kč
bez DPH (slovy: sto čtyřicet jedna tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH.
Výsledná cena díla se mění následně:
Cena za dílo dle SOD (čl. II, odst. 1):

530 400,- Kč bez DPH

Vícenáklady dle přílohy č.1

141 400,- Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:

671 800,- Kč bez DPH
812 878,- Kč s DPH

Tímto Dodatkem č.1 se mění cena za dílo uvedená v Článku II. odst. 1 Smlouvy, která se
zvyšuje ve smyslu víceprací uvedených v příloze č.1 o částku 141 400,- Kč bez DPH, 171
094,- Kč včetně DPH 21%.
Cena služeb dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č.1 činí 26,66% hodnoty závazku
(nepřekračuje povolený limit 30%).
4. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 a 6 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel prohlašuje a podpisem tohoto Dodatku č.1 stvrzuje, že Konzultant není ke dni
podpisu tohoto Dodatku č.1 v prodlení s výkonem služeb dle Smlouvy, a že Objednatel
nemá vůči Konzultantovi žádný nárok na smluvní pokutu dle Smlouvy v souvislosti
s Okolnostmi na straně Objednatele.
6. Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením tohoto Dodatku č.1 jsou nově upravena
práva a povinnosti stran z původního závazku – Smlouvy a jejich splněním budou tato
práva a povinnosti zcela a v plném rozsahu vypořádány.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho uzavření.

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Nedílnou součást tohoto Dodatku č.1 tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny
Příloha č. 2: smlouva o společnosti
V Praze dne:

dne:

Objednatel

Konzultant

Středočeský kraj

za SGS-IBH_TDI

……………………………………..

Digitally signed
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by Jan Chochol
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17:49:40 +02'00'
…………………………….

Libor Lesák

RNDr. Jan Chochol, jednatel

radní pro oblast investic,

SGS Czech Republic, s.r.o.

Libor
Lesák

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.10.15
11:31:35 +02'00'

majetku a veřejných zakázek

Příloha č. 2

