
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2013002365 číslo smlouvy zhotovitele: 1213690307

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice,
náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1, 2 
370 92 České Budějovice

Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Caltou, náměstkem primátora, 
na základě plné moci ze dne 2. 4. 2014, č.j. KP-PO/118/2014/EPM/29 
ve věcech technických: Milanem Oberpfalzerem, pracovníkem investičního odboru Magistrátu 
města České Budějovice

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

00244732 
CZ00244732 
Česká spořitelna a. s. 
4209522/0800

tel.: 386 802 214
E-mail: oberpfalzerm@c-budeiovice.cz

Zhotovitel : ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14 
142 01 Praha 4

Zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Pliškou, vedoucím úseku Projekce a inženýring 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Průšou, vedoucím Projekce Doprava

IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

tel.:
E-mail:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepisovat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu třetí osoby.

II.
Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2013 Smlouvu o dílo č. 2013002365 { dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo pro objednatele na akci: ,,PD - Stavební úpravy 
křižovatky silnic Na dlouhé louce ( 1/3) x Husova - české Budějovice" blíže specifikované včl. II 
Smlouvy. Závazek objednatele je zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

III.
V souladu s článkem 10. Závěrečná ustanovení, odst. 10.2. Smlouvy, mění tento dodatek č. 1 Smlouvu 
následujícím způsobem
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Znění čl. 2 Předmět smlouvy a rozsah plnění odst. 2.1. se mění a doplňuje takto:
2.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele na akci „PD - Stavební úpravy křižovatky silnic 

Na Dlouhé louce (I/3) x Husova - České Budějovice" dle jeho zadání. Zpracování díla bude 
rozděleno na dvě části. Část A zahrnuje projektové řešení ulice Husova tř. v prostoru 
autobusových zastávek s názvem Výstaviště od hranice křižovatky Husova tř. x odbočení k ul. 
Ant. Sovy (mimo) po rušený přechod (včetně) přes Husovu tř. před křižovatkou Na Dlouhé louce 
- Husova tř.. Část B zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci a nové 
uspořádání průsečné křižovatky I/3 a 111/14539, Na Dlouhé louce, Husova v Českých 
Budějovicích dle schválené dopravní studie, v členění na jednotlivé etapy:

2.1.1. studie,
2.1.2. dokumentace ve stupni DSP + podání žádosti o stavební povolení - část A
2.1.3. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu DPS v rozsahu zákona č.
137/2006 Sb. v platném znění a v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. - část A
2.1.4. dokumentace ve stupni DÚR + podání žádosti o územní rozhodnutí - část B
2.1.5. dokumentace ve stupni DSP + podání žádosti o stavební povolení - část B
2.1.6. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu DPS v rozsahu zákona č.
137/2006 Sb. v platném znění a v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. - část B

Znění čl. 3. Způsob vypracování díla se mění a doplňuje takto:
3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle odstavce 2.1.4, 2.1.5 a 2.1.6 je závislé na schválení

studie dle odstavce 2.1.1 ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ve 
lhůtě uvedené v odst. 4.1. čl. 4 této smlouvy studii ke schválení.

Objednatel studii posoudí a tuto buď schválí anebo nikoliv. Pakliže objednatel studii schválí, je 
povinen o této skutečnosti zhotovitele písemně vyrozumět. Zhotovitel je oprávněn nejdříve po 
doručení písemného vyrozumění o této skutečnosti zahájit další dílčí plnění dle této smlouvy 
v souladu s čl. 4 této smlouvy, tj. zahájit práce na projektové dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.1.4, 
2.1.5 a 2.1.6.

Pakliže objednatel studii neschválí, je tento oprávněn od smlouvy v rozsahu dle odstavce 2.1.4, 
2.1.5 a 2.1.6 bez dalšího odstoupit. O této skutečnosti je objednatel opět povinen zhotovitele 
písemně vyrozumět. V takovém případě objednatel zhotoviteli uhradí pouze cenu za dílčí plnění 
-dleodst. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.

3.6. Dojde-li na základě požadavku objednatele v průběhu prací k zásadním změnám schválených 
cílových představ objednatele nebo dojde-li při projednávání částí A k požadavkům na odchylné 
řešení oproti návrhu v předané dokumentaci DÚR, je objednatel povinen přistoupit na 
odpovídající úpravy ceny a termínů. Tyto úpravy budou uvedeny v písemném dodatku této 
smlouvy. Zásadní změnou se rozumí taková změna, jejíž realizace vyžaduje 8 Či více hodin 
práce na díle nad rámec rozsahu smluvního zhotovení.

Znění čl. 4. Doba plnění se mění a doplňuje takto
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, dokončit a předat dílo v uvedených termínech:

• Studie stavby zahájení do 10 dnů od podpisu
smlouvy oběma smluvními stranamidokončení a předání studie do 30 dnů od schválení 
varianty studie pro dopracování na výrobním výboru

* Projektová dokumentace DÚR zahájení prací výlučně na písemný
pokyn objednatele, nejdříve po obdržení písemné výzvy k zahájení tohoto dílčího plnění, 
dokončení a předání do 60 dnů od obdržení písemné výzvy k zahájení dílčího plnění

• Podání žádosti o ÚR dokončení do 45 dnů od předání
dokumentace DÚR objednateli. V případě překročení standardní doby na vyjádření ze strany 
DOSS nebo správců IS může být termín odevzdání o tuto dobu prodloužen.
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• Projektová dokumentace DSP zahájení prací výlučně na písemný
pokyn objednatele, nejdříve po obdržení písemné výzvy k zahájení tohoto dílčího plnění, 
dokončení a předání do 60 dnů od obdržení písemné výzvy k zahájení dílčího plnění

• Podání žádosti o stavební povolení dokončení do 45 dnů od předání
dokumentace DSP objednateli. V případě překročení standardní doby na vyjádření ze strany 
DOSS nebo správců IS může být termín odevzdání o tuto dobu prodloužen.

• Odevzdání dokumentace pro provedení stavby zahájení prací výlučně na písemný 
pokyn objednatele, nejdříve po obdržení písemné výzvy k zahájení tohoto dílčího plnění, 
dokončení a předání do 45 dnů od obdržení písemné výzvy k zahájení dílčího plnění

4.3. Ruší se.

Znění čl. 5 Spolupůsobení smluvních stran odst. 5.3. se mění a doplňuje takto:

5.3. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci „Koridor linky č. 3 Etapa I 1. Úprava zastávky 
Výstaviště" a projektovou dokumentaci „České Budějovice - úprava autobusové zastávky na Husově 
Třídě", na které bylo vydáno platné územní rozhodnutí; dále předá zhotoviteli toto územní rozhodnutí 
a dokladovou část DÚR. Zhotovitel je převezme a zpracuje další stupně projekční přípravy dle bodů 
2.1.2 a 2.1.3. ve zúženém územním rozsahu definovaném v bodě 2.1. (část A).

Znění čl. 6. Cena díla, platební podmínky se mění a doplňuje takto:
6.1 Cena za zhotovení díla dle smlouvy je sjednaná dohodou smluvních stran ve výši:

Dokumentace DÚR část B........... ......................................................................... 155 511 Kč.
Inženýrská činnost pro vydání pravomocného ÚR částB.................................... 41 911 Kč.
Dokumentace DSP část A.................................................................................... 40 531 Kč.
Dokumentace DSP část B.................................................................................... 36 384 Kč.
Inženýrská činnost pro vydání pravomocného SP část A............................................ 16 500 Kč.
Inženýrská činnost pro vydání pravomocného SP část B.............................................15 717 Kč.
Dokumentace pro provedení stavby část A................................................................... 10 452 Kč.
Dokumentace pro provedení stavby část B................................................................... 15 500 Kč.
Koordinace a úpravy dokumentace DUR část A............................................................39 900 Kč.
Kontrola a prověření ÚR a dokladové části DÚR část A.........................................19 800 Kč.

Studie bez DPH 188.596 Kč bez DPH
Celková cena části A bez DPH 127 183 Kč bez DPH
Celková cena části B bez DPH 265 023 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH fpůvodní smlouva o dílo)523.880 Kč bez DPH
Náklady víceoráce dle cenové nabídky 56.922 Kč bez DPH
Celková cena bez DPH 580 802 Kč bez DPH

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

Výsledná smluvní cena za projekční práce je cenou nej vyšší možnou a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele kromě nákladů za zpracování dokumentace DÚR, DSP a DPS samostatné 
lávky pro pěší a cyklisty, doplněné do studie na požadavek objednatele. Cena za tyto práce bude 
určena samostatným dodatkem smlouvy po schválení studie a určení základních požadavků 
objednatele na technické a architektonické řešení. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek 
stanovených v této smlouvě. V ceně inženýrské činnosti jsou zahrnuty náklady na úhradu 
správních a místních poplatků.

6.4 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z celkové ceny jednotlivých částí díla.
Pozastávka bude zhotovitelem vyúčtována v poslední dílčí faktuře příslušné části, popř. v dílčích
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fakturách prací na příslušné části předcházejících poslední dílčí faktuře, pakliže by cena vyúčtovaná 
v poslední dílčí faktuře příslušné části nedosahovala výši pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny 
příslušné částí. Pozastávka ve výši 10 % z celkové ceny jednotlivých částí dle čl. 6.1 bude 
proplacena po vydání kolaudačního souhlasu příslušné části stavby. V případě zhotovitelem 
způsobených prokazatelných vad projektu, které zavini prodloužení termínu výstavby, zabrání 
kolaudaci stavby, případně způsobí navýšení ceny díla, může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu do plné výše pozastávky. Smluvní pokuta je splatná do pěti kalendářních dnů od doručení 
výzvy. V případě, že nedojde k vydání kolaudačního souhlasu příslušné části díla z důvodů na straně 
zhotovitele do 12 měsíců od dne předáni dokumentace pro provedení stavby příslušné části 
objednateli, bude objednatelem pozastávka vyplacena.

IV.

1. Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech
vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Účastníci po dohodě souhlasí, že tento dodatek může být bez omezení zveřejněn na oficiálních
webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz).

3. Účastníci prohlašují, že dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci
dále prohlašuji, že si dodatek smlouvy před podpisem přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dne: ? 7 -ffi- 20U
Za objednatele:

Dne:
Za zhotovitele:

ELTGDO, a s.
Technická divize 

Novodvorská 1010/14,142 01 Praha 4 
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517 

-137-
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