
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 90936/2016

,,11/438 Opatovice - Býškovice" - projektová dokumentace
uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý - technický náměstek SSOK (tel.: 585 170 336)
Ing. Radomír Všetička - vedoucí SÚ Jih
Ing. Radomír Zapletal- vedoucí TSÚ SÚ Jih (tel.: 582 406082)
Ing. Marta Dočkalová - investiční technik SÚ Jih (tel.: 581 286 230)

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4231420297/0100
tel: 583 215471
e-mail: 585 170311

a
Z h o t o v i tel: Ing. Petr Doležel

se sídlem: Na Šibeníku 227 / 42,77900 Olomouc
kontaktní adresa: Na Šibeníku 227 / 42, 779 00 Olomouc
Zápis v ŽR u Magistrátu města Olomouce
IČ: 45 186677 DIČ: CZ 600809 13 09
Telefon: 585414 176,602579255 e-mail: dolezel(ci{dsgeoprojekt.cz
Bankovní spojení: KB, a.s. pob.Olomouc
Číslo účtu: 43 - 4120780257 / 0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Petr Doležel
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Petr Doležel

Smluvní strany se dohodly na změně původní smlouvy o dílo z důvodu rozšíření předmětu plnění o
stavební objekt: ,,11/438 Býškovice - úprava směrového průběhu silnice". Jde o úsek silnice 11/438
od hranice Zlínského a Olomouckého kraje směrem na Býškovice v délce cca 350m. V tomto úseku
dojde k narovnání stávajících nepříznivých směrových poměrů u propustku na přítoku Býškovického
potoka.

Předmět dodatku:
Tímto dodatkem se mění odst. 2 článku 1. Předmět smlouvy, článek 2. Doba plnění a odst. 1
článku 3. Cena díla takto:

1. Předmět smlouvy

2. a) Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen
správní rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí
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v souladu s Vyhl. č. 146/2008 Sb., platnými ČSN, TKP - předpisem pro zhotovení dokumentace
staveb PK s účinností od 1.2.2007 a jeho dodatkem Č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně stanovení
zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 7362 22),
respektive dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v případě
územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr a provádění stavby (DSP v rozsahu DPS + soupis prací v jednom kroku
současně) pro stavbu:

,,11/438 Opatovice - Býškovice"

Jedná se o silnici č. II/438 délky 3 356 m v úseku staničení 4,332 až 7,688 km. Celá stavba bude
v projektové dokumentaci rozdělena na čtyři samostatné části.

Úsek č. I bude zhotovitelem řešen kompletně jako samostatný stavební objekt se samostatným roz
počtem, pouze majetkoprávní vztahy, tj. smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky dotčených po
zemků vyřeší objednatel a předá zhotoviteli k podání žádosti o stavební povolení.
Úseky č. II, III, IV budou řešeny kompletně jako samostatné stavební objekty se samostatným roz
počtem pro každý objekt zvlášť.

2. b) Vícepráce spočívají ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnu
tí a stavební povolení (dále jen správní rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro vy
dání správního rozhodnutí v souladu s Vyhl. č. 146/2008 Sb., platnými ČSN, TKP - předpisem pro
zhotovení dokumentace staveb PK s účinností od 1.2.2007 a jeho dodatkem Č. 1, s účinností od
1.1.2010, včetně stanovení zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnos
ti mostu dle ČSN 7362 22), respektive dle Vyhl. Č. 499/2006 Sb. ve znění novely Č. 62/2013 Sb. o
dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl. Č. 169/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupi
su stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a provádění stavby (DSP v rozsahu DPS + 
soupis prací v jednom kroku současně) pro stavební objekt:

" 11/438 Býškovice - úprava směrového průběhu silnice"

Stavební objekt bude řešen kompletně se samostatným rozpočtem.

3. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo stavby ,,11/438 Opatovice - Býškovice"
objednateli nejpozději do 31. 05. 2017. Žádost o stavební povolení bude podána zhotovitelem
nejpozději do 30. 06. 2017.

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo stavebního objektu: ,,11/438 Býškovice -
úprava směrového průběhu silnice" objednateli nejpozději do 31. 08. 2017. Žádost o územní roz
hodnutí bude podána zhotovitelem do 30. 4. 2017, žádost o stavební povolení do 31. 08. 2017.

4. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 3.6.2016 č.j.
SSOK-CE 13117/2016 je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH
Vícepráce bez DPH
Cena celkem bez DPH
DPH21%

837350,00 Kč
312 300,00 Kč

1149650,00 Kč

241426,50 Kč

Celková cena díla vč. DPH 1 391 076,50 Kč

Závěrečná ujednání

Dodatek Č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhoto
vení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
Ostatní části uvedených článků, články a odstavce smlouvy o dílo ze dne 24. 8.2016 zůstávají beze
změny.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 2 1 -11- Z016 V Olomouci dne: 14.11.2016

aje, p.o.
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poštovní přihrádka 37
n ••ká J 20. 772 J I Olomnuc
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