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Fond soudržnosti
Operační program Ž'votní prostředí
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KRPM-102454-261ČJ-2020-1400VZ PCR14ETRpo54103698

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-102454-20/ČJ-2020-1400VZ uzavřené dne 14. 12. 2020 (dále jen

,,Smlouva") dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčiříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby:

E-mail:
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky: 6jwhpv6
(dále jen ,,objednatel")

a

2. Zhotovitel: Factory 2014 a. s.
Sídlo: Palackého 824/28, 784 01 Litovel
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
IČO: 03161846
DIČ: CZ03161846
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky: dz2kf7c
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10592
(dále jen ,,zhotoviteľ')

Smluvní strany se dohodly na uzavřeni dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným
,,vícepracím" v celkové výši 372.836,38 KČ včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou
uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V172009257 ze dne 25. 10.
2021, a tvoří příbhu tohoto dodatku, mění cena za zhotoveni díla a Článek lV. odst. 1 Smlouvy zni
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nově následovně:

,,1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech
položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedeni realizace díla
dle ,,výkazů výměr".

Celková cena díla:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:
Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 2 bez DPH

Sazba DPH dle SOD (21 %):
Vícepráce sazba DPH (21 %):
Celková sazba DPH dle SOD a dodatku č. 2

Celková cena díla dle SOD s DPH:
Vícepráce dle ZL č. 1 s DPH:
Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 2 s DPH:

ll.

7.694.526,39 Kč
308.129,24 Kč

8.002.655,63 Kč

1.615.850,54 Kč
64.707,14 Kč

1,680.557,68 Kč

9.310.376,93 Kč
372.836,38 Kč

9.683.213,31 Kč."

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsáni zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv.
Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel.

V Olomouci dne: 2 7 -11- mi

Za objednatele: Za zhotovitele

PŘÍLOHA: '

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V172009257 ze dne 25. 10. 2021

2



Záznam o posouzeni změn stavby v průběhu realizace
114V172009257

KŘP Omk - OPŽP - OO Litovel, Havlíčkova 818/56, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18100/0009256

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby
Celkové náklady podle smlouvy
z toho:
a) dokumentace stavby + dodatek
b) inženýrská činnost - TOS
c) autorský dozor
d) ostatní - koord inátoi' BOZP

2. Realizace stavby
Celkové náklady podle smlouvy
z toho:
a) stavební část
b) nestavební movitá část akce
C) neinvestiční náklady

íl. Navrhované změny stavby

524.420 Kč

272,250 Kč
159.000 Kč
49.610 Kč
43,560 Kč

9.310.376,93 Kč

9.310.376,93 Kč
O Kč
O Kč

1.
ZL č, 1 - Dle původního PO nebylo počítáno s navážkou kolem stávajídho objektu, komíny
byly ponechány v původním stavu a nebylo počítáno s odkopem kolem zadního schodiště.
při výkopových pracích bylo zjištěno, že terén kolem budovy je tvořen z navážky cihlové a
betonové suti. Bylo konstatováno, že zpětným zásypem by se poškodila nově zhotovená
venkovní izolace 1, PP, Při kontrole stávajlcích komínových těles na střešní části budovy byl
zjištěn jejich špatný technický stav. Tato nefunkční tělesa se navrhuje odbourat pod střechu
a zaslepit. Funkční tělesa budou opravena. Proběhne demolice stávajícího poškozeného
schodiště ve dvorní části a dodávka nového pozinkovaného. V 1. PP bylo zjištěno vadné
topení, byla zajištěna dodávka nového.
celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):
přlpočty k ceně díla + 408.363,00 KČ
vyjádřeni připočtu v % k původní ceně díla dle SOD + 4,38 %

odpočty z ceny díla ' - 35.526,62 KČ
vyjádřeni odpočtu v % k původní ceně díla dle SOD - 0,38 %

celkový vliv na změnu ceny díla + 372.836,38 Kč
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SOD + 4,00 %



2.

Pro objektivní posouzení změny ceny díla byly vzaty v úvahu změnové listy č, 1.

Ill. Souhrnné stanovisko účastníka programu

výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavírání SoD součásti
předmětu plnění ani její ceny. jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

lV. Členění změn podle důvodů

3. Nepředvidatelné stavební práce
C) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, úprava

povrchů)

Vícepráce dle ZL č. 1 (bez DPH)., 337.490,08 KČ
DPH 21 %.. 70.872,92 Kč
Celkem (vC. DPH) 408.363,00 KČ

Vyjádření připočtu v % k původní ceně díla dle SOD 4,38 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 9.310.376,93 KČ vC. DPH se navyšuje o 372.836,38 Kč vC, DPH.
Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1. Tvorba
cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzeni provedl:

lnvestiční referent OSNM

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka proAramu:

Náměstek·ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčiřík podpis'

Datum: 25. října. 2021


