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Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

118831

Název dokumentu: Dodatek č.1 Smlouvy o dílo "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - 
přístavba"

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a 
majetku

Schváleno: Datum: Č.usnesení:

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Počet vyhotovení: 3

Adresát: PKS stavby a.s.

Smluvní částka: 1) 141348408.00

Odpovědný odbor: 2) odbor majetkový

Podpis zajistit do: 29.6.2018

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OM/Z. Berka 27.6.2018

Projednáno s: OM/P. Kolář 27.6.2018 •

Právní kontrola: OM/J. Tvrzová 27.6.20188

Předkládá: OM/P. Kolář 27.6.2018

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OM/P. Kolář 27.6.2018

Zodpovídá: Příkazce operace:

Správce rozpočtu:
Poznámka:
Subjekt (IČO: 46980059), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: berka, datum ověření: 29.06.2018 09:10:29):

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba", který řeší prodloužení termínu 
dokončení díla.

Důvody prodloužení termínu plnění:
1. Skryté překážky v místě stavby
2. Požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí
3. Požadavky Nemocnice Havl. Brod a Zdravotnické záchranné služby Havl. Brod
4. Požadavky uživatele Domov pro seniory Havlíčkův Brod
5. Požadavky budoucího provozovatele Mateřské školy na úpravu projektovaného řešení v závěrečné fázi 
výstavby

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 0.00, Datum Od: 18.4.2017, Datum do: 15.10.2018, Perioda: měsíčně, ODPA: 004350, ORJ: 
0000008004, ORG: 0001520110000 POL: 6121 UZ: 000013501
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Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci technické:
Vysočina
Tel:
IČO
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje

+420 564602205 
70890749 
CZ70890749 
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel: 
se sídlem 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické: 
Tel./fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 
Ing. Jaroslav Kladiva, pověřený člen představenstva 

na základě „Pověření pro věci právní" ze dne 13.12.2016 
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 
566 697 201, fax: 566 697 384 
469 80 059 
CZ46980059
MONETA Money Bank a.s.
175972792/0600
OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 930

2. Předmět dodatku smlouvy
Změna závazku smlouvy dle ustanovení § 222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany 
se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o 
dílo na akci: „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" uzavřené dne 11.4. 2017 
takto:
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1. Změna termínu plnění (ČI. 3. Termín a místo plnění, staveniště) 
Dosavadní termín dokončení plnění předmětu smlouvy se mění následovně:

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do:
490 kalendářních dnů od předání staveniště

Zdůvodnění prodloužení termínu plnění:

1. Skryté překážky v místě stavby

- výskyt podzemních objektů v podzákladí přístavby a v jejím okolí.
- nevyhovující stav základů stávající budovy a nutnost jejich podchycení.

2. Požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí

- několikanásobná přeložka optokabelů a kabelové šachty a jejich ochrana.
- prodloužení kanalizační přípojky a související úprava přilehlé komunikace.

3. Požadavky Nemocnice Havl. Brod a Zdravotnické záchranné služby Havl. Brod

- neomezovat provoz v areálu nad nezbytně nutnou míru - omezení plynulosti provádění 
stavebních prací.
- části staveb (areálové komunikace) musí být prováděny po etapách.

4. Požadavky uživatele Domov pro seniory Havlíčkův Brod

- změna požárně bezpečnostního řešení v místech napojení stávajícího objektu DPS na 
přístavbu a s tím související dodávky protipožárních předělů s dlouhou dodací lhůtou.
- realizaci venkovních terénních a sadových úprav provádět až po dokončení vlastního 
objektu novostavby, aby mohl být zachován bezbariérový přístup ke stávajícímu objektu.

5. Požadavky budoucího provozovatele Mateřské školy na úpravu projektovaného řešení 
v závěrečné fázi výstavby

- úprava dispozice pro budoucí mateřskou školu a s tím související zásahy do již 
provedených stavebních konstrukcí.

3. Ostatní ujednání
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají 
v platnosti.

J Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele 
a jeden pro zhotovitele.
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Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně 
podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne %.3h.33 V Jihlavě, dne ...2...I...06,..Z018.

Za zhotovitele 1 u I IM
,—. nič- cfj) 7.II' '

Za objednatele:

Ing. Petr Pejchal 
předseda představensh

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Ing.jÚaroslav Kladiv 
pověřený člen před snstva


