
DODATEK Č. 1 RÁMCOVÉ DOHODY

č. objednatele: 17002200122

která byla uzavřena dne 5. 1. 2022 dle § 1746 odst. 2 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozděj ích předpisů (dále jen občanský zákoník ), dále jen rámcová dohoda :

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu rámcové

dohody na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze
dne 20.11.2018

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710
Telefon: 568 896 111

(dále jen objednatel a nebo té zadavatel )

Zhotovitel: KLEE s.r.o.
Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha
Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem
IČ: 29259312
DIČ: CZ29259312
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 600
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vlo ka 281666

(dále jen zhotovitel )

Článek I ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

I.1 Smluvní strany se dohodly na navý ení jednotkových cen stavebních prací, a to s ohledem na vývoj
cen ve stavebnictví na základě ádosti zhotovitele ze dne 27. 5. 2022, která tvoří přílohu č. 2 tohoto
dodatku.

I.2 V souladu s ustanovením odst. IV.1 rámcové dohody je cena za dílo stanovena v objednávce na
základě objednatelem po adovaného rozsahu díla. V souladu s ustanovením odst. IV.2 rámcové
dohody je podkladem pro sestavení ceny za dílo je soupis jednotkových cen stavebních prací, který
tvoří přílohu č.1 rámcové dohody. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen stavebních
prací jsou pevné po celou dobu trvání rámcové dohody. Dle ustanovení odst. IV.7 rámcové dohody
maximální nepřekročitelná hodnota dodaného plnění činí 12 396 694,- Kč bez DPH. Dle ustanovení
odst. XII.1 rámcové dohody lze rámcovou dohodu lze měnit pouze písemným oboustranně
potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek k rámcové dohodě (ujednání smluvních stran,
které je označeno jako dodatek rámcové dohody, musí být na jedné listině) a očíslovaným dle
pořadových čísel. Jiný způsob změny této rámcové dohody se nepřipou tí. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu rámcové dohody nepova ují. K platnosti dodatků této rámcové dohody je nutná
dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.

I.3 Podle § 131 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), nesmí
zadavatel umo nit podstatnou změnu podmínek rámcové dohody po dobu jejího trvání bez
provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona; § 222 se pou ije přiměřeně. Zadavatel
nesmí umo nit podstatnou změnu podmínek uvedených v rámcové dohodě ani při zadávání
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veřejných zakázek na základě rámcové dohody. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ, ve znění pozdějších 
předpisů, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 
ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.  

I.4 Smluvní strany se dohodly, že soupis jednotkových cen stavebních prací, který tvoří přílohu č.1 
rámcové dohody, se zcela nahrazuje soupisem jednotkových cen stavebních prací ve znění, které 
tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. 

Článek II. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

II.1  Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a 
účinnosti dnem uveřejnění rámcové dohody v registru smluv.  

II.2 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení rámcové dohody zůstávají v platnosti. 

II.3 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho 
obsahu plně porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

II.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží dvě. 

II.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – soupis jednotkových cen stavebních 
prací. 

II.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 2 – žádost zhotovitele ze dne 27. 5. 2022. 

II.7 Osoba(y) podepisující tento dodatek za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady 
a podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku rámcové dohody. 

II.8 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv, vedené městem 
Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu rámcové dohody, číselné 
označení této rámcové dohody a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

II.9 Tento dodatek rámcové dohody bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. 

II.10 O uzavření této rámcové dohody rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 5/12/RM/2022 ze dne 13.06.2022. 

 

V Třebíči, dne:        V Praze dne 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč KLEE s.r.o. 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Vladimír Malý       Bohuslav Klee 
       místostarosta           jednatel 



tabulka č.1

Specifikace mj Kč bez DPH
Předpokládané 

množství
Celkem Kč bez DPH

frézování vozovky do tl. 10 cm včetně odvozu materiálu do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku m2 57 24647,4 1404901,8

dobourání po fréze, vč.naložení a dopravy materiálu do 10 km, uložení na skládku vč.poplatku m2 68,5 739,4 50648,9

doplnění kameniva na vyspravení nerovností ACP 16+   (0,1t/m2) t 1747 211,1 368791,7

očištění komunikace m2 18 24647,4 443653,2

postřik spojovací emulzí 0,5 kg/m2 m2 17 24647,4 419005,8

pokládka ACO 11+50/70, tl.50mm m2 225 24647,4 5545665

celkem 8232666,4

tabulka č.2

Specifikace mj Kč bez DPH
Předpokládané 

množství
Celkem Kč bez DPH

vytrhání betonových obrubníků , odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení  na skládku vč. 
poplatku, vyrovnání podkladu štěrkodrtí, dodání nového silničního obrubníku 1000/250/150 mm  

vč. osazení do betonu s opěrou bm 517 1289 666413

vytrhání betonových krajníků, odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení  na skládku vč. 
poplatku, vyrovnání podkladu štěrkodrtí, dodání nového krajníku  500/250/80 mm  vč. osazení 

do betonu s opěrou bm 473 1143,6 540922,8

vybourání přídlažby z žulových kostek (dvojřádku), očištění kostky, odvoz vybouraných hmot 

do 10 km, uložení  na skládku vč. poplatku, vyrovnání podkladu štěrkodrtí, doplnění žulových 

kostek do 10% celk.množství., osazení do betonu s opěrou bm 442 679,5 300339

vodorovné dopravní značení, čára tl. 12,5 cm, nástřik syntetickou barvou bílou reflexní bm 22 1230 27060

vodorovné dopravní značení, plocha, nástřik syntetickou barvou bílou reflexní m2 172 393 67596

 výšková úprava vč. demontáže kanalizačního poklopu kpl 2092 78 163176

 výšková úprava vč. demontáže rámu uliční vpusti kpl 1724 116 199984

výšková úprava vč.demontáže hydrantu a šoupat kpl 1379 152 209608

přeložení chodníkové dlažby v nezbytném rozsahu m2 367 416,7 152928,9

celkem 2328027,7

Celková  cena v Kč bez DPH 10 560 694,10 Kč      

Celková  cena v Kč včetně DPH 21% 12 778 439,86 Kč      

Soupis jednotkových cen stavebních prací
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