
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 02PB-000389 ze dne 22.06.2020 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003.45405

D li odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb 
pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390

nřísoěvková organizace
ČNB.
zjq4rhz

a

2. Sdružení NOVA
vedoucí společník: 
se sídlem: 
zastoupeným

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl C, vložka 4487
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2020 Smlouvu na akci „Dli odpočívka Předměřice - 
DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP“ (dále jen „Smlouva").
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(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I - Předmět smlouvy, 
cl. II - Cena za poskytování služeb a ěl. III - Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek 
číslo 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

X.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

ČlánekI - Předmět smlouvy 

Zdůvodněni;
Obě strany se dohodly na nutnosti přepracování projektové dokumentace DUSP na základe nově 

zjištěných požadavků společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. Požadavky vzešly až po 
odevzdání čistopisu DUSP v rámci inženýrské činnosti při projednávání s DOSS prováděnou za účelem 
získání sloučeného povolení. VAKHK vysvětlil skutečnost, že kanalizační systém v obci Predměřice nad 
Labem, do kterého bylo původně napojení splaškových vod dle souhlasného vyjádření VAK HK, nyní 
neumožňuje s ohledem na stávající ředicí poměry odlehčovacích komor napojení splaškových vod z 
nových odpoěívek Predměřice. Požadavek na přepracovaní dokumentace DUSP se odkazuje na 
„Oznámení Objednatele v souladu se smlouvou 02PB-000389, související Rámcovou dohodou 01 UK •• 
003762 a obchodními podmínkami. Změna technického řešení stavby ,,D11 odpoěívka Předměřicc" - 
stupeň PD DUSP (Gj.: 165/22/2610).

Aktualizace projektové dokumentace DUSP včetně inženýrské činnosti bude zpracována dle 
nově projednaných požadavků VAK HK na zaústění splaškových vod z odpoěívek do kanalizačního řadu.

Z důvodu provedení aktualizace PD DUSP včetně aktualizace inženýrské činnosti se mění 
Článek 11 - Cena za poskytování služeb.
Cena 2a dílo se navyšuje o 179 900,- Kč bez DPH

Popis činností ■ Počet Hodinová 
hodin ■: sazba Cena

Aktualizace Z> USP

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C.l Situační výkres širších vztahů

G2 Katastrální situační výkresy

C.3 Koordinační situační výkresy

D.3 Vodohospodářské objekt)' - SO 301,, SO 332

E.2 Zaborový elaborát

E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost

E.7 Odhad stavebních nákladů

Dokladová část - IC v rámci nového sloučeného povolení

CENA CELKEM BEZ DPH 179 900 Kč

DPH 21% 57 779 Kč

2



CENA CELKEM VČ. DPH 217 679 Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH 3 920 800,00 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH 179 900,00 Kč

DPH v Kč 4 100 700,00 Kč

Cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 vč. DPH: 4 961 847,00 Kč

Článek III  -  Doba a místo plnění

Aktualizace DUSP 31.12.2022

IČ k sloučenému povolení 31.03.2023

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č.l byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá 
Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne
5. 17 2022

V Liberci dne Q 5 ,  12 ,  2022

Ředitelství silftiedfrOiliic CR Valbek. sdoI. s r.o.
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Tímto zplnomocňuji níže podepsaného

aby jménem společnosti Valbek, spol. sr. o. -  !Č 48266230 -  činil všechny právní úkony 

související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával 

všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, 

fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající sě střediska 

společnosti Valbek, spol. s r. o, Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný oprávněn

používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce -  jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

Valbekspífl. s r. o.

Valbék, spol. s r.o.
Parková 1205111,326 DO Plzeň 
lč: 43268230, DÍČ; CZ4S286230

1DDS: bebs53h

V albek



Ověření -  legalizace:

Běžná číslo ověřovací knihy O fí 595, 597/2021

Ověřuji, že:— -----:--------■----- :-------------------
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t

jejichž totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali. 

V Liberci dne 06.05.2021- — ------------------ ------------:----------- :----------- --------- ------- ■--------------


