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DODATEK  Č .3 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ

II/373 Jedovnice – Křtiny- Březina, mosty 373-014,015,016 a 37445-9
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 IČO 27338614
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 230884

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 17. 8. 2016
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) se dále dohodli
na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění

 Další nutná koordinace se zhotovitelem. Jedná se o okolnosti zjištěné na základě požadavků plynoucích z IČ,
především o změně, která byla vyvolána na základě vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor
ŽP, který se věnuje CHKO Moravský kras – migraci obojživelníků, kdy bylo nutné do PD ještě dodatečně
zapracovat migrační koridor, který leží u Arboreta Křtiny a u rybníků směr Křtiny. 

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou
v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2018.
Pokud nebude do tohoto data  doručena písemná výzva zhotoviteli,  platí,  že  PDPS není předmětem díla
dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1
pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP
a IČ.
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Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP,                      
průzkumy a studie

do 15.5.2017

Konečná DÚR/DSP,SP pro DÚR/DSP, IČ, 
mimo SP, 70 % z IČ, dendrologický průzkum

do  10  pracovních  dnů  od  předání
výstupu z kontroly konceptu

Konečná DUR/DSP - pouze SP, 70 % z IČ, 
dendrologický průzkum 

do 15. 2. 2018

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do  40  dnů  po  vydání  stavebního
povolení  nebo  doručení  výzvy
objednatele  dle  čl.  V.  odst.1  této
smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS
do  10  pracovních  dnů  od  předání
výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

 Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena  bude  hrazena  na  základě  tří  faktur  s náležitostmi  daňového  dokladu.  První  faktura  bude  vystavena
pro část díla - DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP, IČ - mimo SP, 70 % z IČ a dendrologický
průzkum, druhá bude vystavena pro část díla - DUR/DSP - pouze SP, 70 % z IČ a dendrologický průzkum,
třetí bude vystavena pro část díla – PDPS a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení
objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. 

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 12.01.2018 V Brně, dne 12.01.2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

KAP ATELIER
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