Č.j. objednatele: 442-2017-520201
Č.j. zhotovitele: JI/VY/2017/056

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
Adresa:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
Ing. Vladimír Maryška
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
z49per3
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
01312774
není plátcem DPH

a
Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený:

panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
na základě plné moci

Tel./fax:
XXXXXXXXX / XXXXXXXXX
E-mail:
XXXXXXXXXXXXXX
ID DS:
4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax:
XXXXXXXXX
E-mail:
XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXX
IČO:
26177005
DIČ:
CZ26177005
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka
6556 (dále jen „zhotovitel“)
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Tímto dodatkem se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, (dále
jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb
s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Čl. I
Změna v Čl. III Cena díla
1. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související
s plněním podmínek zadávací dokumentace.
2. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí
4 807 184,57 Kč
DPH 21% činí
1 009 508,75 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí
5 816 693,32 Kč
Čl. II
Změna v Čl. XVIII Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí
občanským zákoníkem.
2. V průběhu stavby díla nebyly provedeny práce na polní cestě HPC7 a VPC27 v celkové
výši 1 437 815,43 Kč bez DPH, to je včetně DPH 1 739 756,67 Kč (tzv. méněpráce).
Nebyla provedena plánovaná výměna aktivní zóny včetně uložení geomříže a
geotextilie, a s tím související menší množství odvozu odpadu ze sypaniny na skládku,
skládkovné a příplatek k vodorovnému přemístění. Z tohoto důvodu nebudou u polní
cesty HPC 7 realizovány položky č. 9, 57, 58, 85 a 86 a části položek 10, 21, 22 a 26. A
u polní cesty VPC 27 se jedná o položky 2, 45, 46, 58 a 59 a části položek 3, 10, 11 a
16. Výkaz výměr je přiložen k tomuto dodatku jako příloha č. 1.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
objednatel.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha: výkaz výměr
5. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a
2 zhotovitel.
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6. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě
pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.
7. Zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku prohlašuje, že není v úpadku dle platného a
účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné
zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost
znění dodatku.
9. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Jihlavě dne 19. 9. 2017

V Jihlavě dne 19. 9. 2017

……………………………………

……………………………………

Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
COLAS CZ,a.s.
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