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Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo
„Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod

Ralskem“

reg. č. smi. (zhotovitel): 116 900/14
reg. č. smi. (objednatel): D200/20000/00088/14/00

I .
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: .................

.. . ..........................................

Zhotovitel:

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo 
v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
.................................................................................................... 
.................................................................................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státoí podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Energie -  stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081,272 04 Kladno
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399 
IČO: 45146802 DIČ: CZ45146802, plátce DPH

2000101

Bankovní spojení: ................................
.. . .................................................................

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
Osoba oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo
v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):
...........................................................
...............................................................................................

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“ 
založeného společníky:

1. Energie - stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081,272 04 Kladno, IČO: 45146802, 
zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399

2. OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46342796, zapsaná 
v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 695
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Účastníci sdružení s názvem „Sdružení Ralsko“
3. Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, 

zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
4. HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217 ,150 00 Praha 5, IČO: 46678468, zapsaná 

v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6229
na základě společenské smlouvy ze dne 12. 2. 2014 a plné moci ze dne 12. 2. 2014 od společníků 
OHL ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., HOCHTIEF CZ a. s.. jakožto správce společnosti.

Sídlo společnosti a adresa pro doručování:
Energie -  stavební a báňská a.s.
Plzeňská 298/276 
151 23 Praha 5 - Motol.

II .
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu smlouvy z důvodu 
provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem, spočívající ve snížení počtu likvidovaných 
monitorovacích vrtů a změně technologického postupu při likvidaci monitorovacích vrtů, 
vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na snížení celkové ceny díla o neprovedené 
práce dle předchozího odstavce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku, 
a článek IV Cena díla a platební podmínky - odstavec 1 smlouvy nově zní takto:

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:
495 055 256,82 Kč bez DPH
(slovy: čtyři sta devadesát pě t milionů padesát pě t tisíc dvě stě padesát šest korun českých 
a osmdesát dva haléřů), z toho:

a) 491 019 389,32 Kč bez DPH za plnění uvedené v čl. II odst. 1 smlouvy;

b) 4 035 867,50 Kč bez DPH za postsanační monitoring - viz rozpočet sanačních 
geologických prací uvedený v příloze č. 1 smlouvy.

Sazba daně a daň bude u dodávky uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

2. Případné plnění stran v rámci předmětu smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje 
za plnění podle smlouvy a tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 
smlouvou a tímto dodatkem.

3. Tento dodatek je  vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je 

srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy
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Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 8 
Příloha ě. 2: Krycí list rozpočtu

Ve Stráži pod Ralskem dne J ó ■ 

Za DIAMO, státní podnik:

V Praze dne 24.4.2018

Za Energie -  stavební a báňská a.s. 
správce společnosti
„Společnost Stráž pod Ralskem - CDS":
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Příloha č. 1: Změnový list č. 8
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Název projektu: Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - 
________DIAM Os.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

Objednatel:
DIAMO s.p., o.z. TÚU
Máchova 201
47127 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel:
Sdružení Společnost Stráž pod Ralskem - COS 
Energie -  stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081 
272 04 Kladno

Změnový list 
číslo:

Datum vydání:

Číslo smlouvy:

8

13.3.2018

0200/20000/00088/14/00 
ENERGIE 116 900/14

N ázev ucelené části stavby 
SO /PS dotčené zm ěnou:

Stručný popis zm ěny:

Areál „Centrální dekontaminační stanice" a Dolu Hamr I -  Jáma č.3 
Geologické práce a monitoring

Změna rozsahu a technologického postupu při likvidaci 
monitorovacích vrtů

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle sm luvní (zadávací dokumentace):
- Likvidace 7ks monitorovacích vrtů v rámci stavebního celku CDS zásypem inertním 

materiálem s cementovo-jílovou ucpávkou
- Likvidace 7ks monitorovacích vrtů v rámci stavebního celku DHIJ3 zásypem inertním 

materiálem s cementovo-jílovou ucpávkou

Nové řešení:
- Likvidace 4ks monitorovacích vrtů v rámci stavebního celku CDS s vyplněním 

cementobetonovou směsí a pískovou ucpávkou
- Likvidace 5ks monitorovacích vrtů v rámci stavebního celku DHI J3 s vyplněním 

cementobetonovou směsí a pískovou ucpávkou

Zdůvodnění změny:
Při jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ohledně postupu při likvidaci monitorovacích 
vrtů a ukončení postsanačního monitoringu ze dne 5.3.2018 byl ze strany objednatele 
vznesen požadavek na ponechání části monitorovacích vrtů, pro vlastní monitoring sanované 
lokality. Současně byl ze strany objednatele předložen požadavek na likvidaci vrtů dle TP 
objednatele.

V liv  zm ěny na výkresovou dokum entaci d íla:
a) zadávací dokumentace
b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

ne
ne
Nebyla zpracována

Předpokládaný v liv  na:
a) termín ne
b) kvalitu ne
c) cenu díla ano
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Náiev projektu: Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - 
DIAM Os.p., 0.2. TÚU Stráž pod Raiskem

Náklady na změnu
Vícepráce Méněpráce

bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
stavební náklady 158 197,50 Kč 191418,98 Kč 182 560,00 Kč 220 897,60 Kč
projekční náklady 0 ,-Kč o k P 1 £ 0 ,-Kč
celkem ZL č. 8 bez DPH - 24 362,50,- Kč
celkem ZL č. 8 vč. DPH - 29 478,62,-Kč

Souhlas zhotovitele: 

Datum:

Pod.. . . Razítko:

Přílohy změnového listu:
1) Položkový rozpočet
2) Rozbor agregované položky „Likvidace vrtů dle změny TP"
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Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu
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ZL  B * Zm ěna  TP likvidace monitorovacích vrtů
Stavba: Likvidace povrchových areálů po hlubinné tižbě uranu
Část Areál COS a D H IJ 3

Objekt: Rozpočet poetsanainlho monitoringu

JKSO:

Objednatel: DIAMO, s.p. oditěpný závod Těžba a úprava uranu, Máchova 201,47127 Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739 

Zhotovitel: Společnost Stráž pod Ralskem -  CDS 

Datum: 03/2018

P.Ď. Popi« MJ Množství
cekám Cena jednotkové Cena cekem

1 2 3 4 S 6
m é n ě p r A c e

Rozpočet postsonočního monitoringu pro areál CDS MJ množ. Kl/M J Cena bez DPH
6.4. likvidace vrtů ks 7 13040,00 91280,00 K i
Rozpočet postsanačního m onitoringu pro areál DH i J3 -  méněpráce

6.4. likvidace vrtů ks 7 13 040,00 91 280,00 K l
M éněpráce celkem 182 560,00 Kč

víceprAce

Rozpočet postsanačního monitoringu pro areál CDS MJ množ. Kč/MJ Cena bez DPH
Likvidoce vrtů dle změny TP ks 4 17S77JSO 70310,00 Kč
Rozpočet postsanačního m onitoringu pro areál DH 1J3 -  méněpráce

Likvidace vrtů dle změny TP ks 5 87887,50Kč
Vfcepráce celkem 158197,50 Kč

■Bence B .  8 .1 celkem -2 4  9 0 ,5 0  Kč


