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Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo

(k Č. j. KRPM-89171-31/ČJ-2020-1400VZ)

Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
plk. Ing. Liborem Krejčiříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:

E-mail:
Technický dozor stavebníka: Pavel Volek
číslo autorizace: 1103299
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
ID datové schránky: 6jwhpv6

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
tel.:
E-mail:
ID datové schránky:

MANAG, a.s.
Zarámi 92, 760 01 Zlín

47906898
CZ47906898

8dee3jf

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 984

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně dále jako ,,smluvní strany")

uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, na plnění veřejné zakázky s názvem ,,KŘP Omk - FKSP - ÚŽ Plumlov - rekonstrukce
objektu II. etapa" dne 4. 2. 2021 pod č. j. KRPM-89171-31/ČJ-2020-1400VZ smlouvu o dílo (dále
také jen ,,smlouva"), ke které dále uzavÍrajÍ tento dodatek č. 3 (dále jen ,,dodatek č. 3").
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Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým se vzhledem ke sjednaným
,,vícepracím" a ,,méněpracím" v celkové výši 1 457 761,68 KČ včetně DPH, jež vznikly v průběhu
provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace a tvoří
přílohu tohoto dodatku č. 6, mění cena za zhotovení díla a článek lV. odstavec 1 smlouvy zni 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 tvořena součtem všech položek
uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedeni díla dle ,,výkazu výměr".

Celková cena díla:

Původní cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH 26 771 122,83 KČ

Navýšení dle Dodatku č. 3 bez DPH 1 204 761,72 KČ

Cena celkem bez DPH 27 975 884,55 KČ

Sazba DPH (21 %): . 5 874 935,76 KČ

Celková cena díla včetně DPH Činí: 33 850 820,31 KČ. "

Il.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.

3. Dodatek č. 3 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 č. 3 v registru smluv dle zákona o registru
smluv. Zveřejnění dodatku č. 3 provede objednatel.

5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři
objednatel.

6. Nedílnou součásti dodatku č. 3 je Záznam o posouzeni změn stavby v průběhu realizace a
položkový rozpočet víceprací a méněprací (ZL č. 5-7).

V Olomouci dne, 2 9, 11. 2021 Ve Zlíně dne, 2 9. 11. 2U'

Za objednatele Za zhotovitele:
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