
Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě o dílo č. 129/2012/OVZ

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

0

Smluvní strany

1. Objednatel:
název: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic

a veřejných zakázek
lČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu:
ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing Aleš Čermák, MBA, tel.

dále jen ,,Objednatel"

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel
název:
se sídlem:
zastoupený:

VPÚ DECO PRAHA A.S.
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Ing. Luborem Hod'ánkem MBA, předsedou představenstva
a
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

lČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Pacák, ředitel ateliéru
dopravních staveb

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Pacák

(dále jen zhotovitel)

ll.
Předmět smlouvy

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku
č. 1. k Prováděcí smlouvě Č. 129/2012/OVZ ze dne 8.10.2012 na akci ,,ll/107 Kamenice - hr. Okr.
Benešov PO"
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Zdůvodněni

Vzhledem k níže uvedenému Časovému průběhu je zřejmé, že pro pokračování projekčních prací
bude nutné aktualizovat a doplnit některé již provedené prijzkumné práce. Jedná se především o
geodetické zaměření a zákres stávajících inženýrských sítí, doporučujeme však také aktualizaci
diagnostiky vozovky. ,
Nad rámec pŮvodního zadání byla zpracována studijní situace úprav navazujících autobusových
zastávek, chodníků a ostatních obecních zpevněných ploch. Úspěšné dokončení akce vyžaduje
zpracování Dokumentace pro územní řízení a inženýrskou Činnost pro získání územního rozhodnutí a
dále také majetkoprávní činnost. Oproti původním předpokladům, je nutné zpracovat projekt
obecních chodníků, most ev. č. 107-008 vyžaduje demolici a nahrazení novou konstrukcí, nové
chodníky si vyžadují návrh dvou zárubních zdí, řeší se nová dešt'ová kanalizace, pravděpodobně
úprava vodovodu a plynovodu, bude nutný projekt osvětlení přechodů pro chodce a úprav dalších
dotčených stávajících vedení NN v nezbytném rozsahu. Vzhledem k novému dopravnímu řešení a
vedení chodníků je most ev. č. 107-008 ve stávající podobě a technickém stavu již nevyhovující. je
nutné navrhnout zde most nový a k tomu je nezbytné provedení inženýrskogeologického průzkumu.
Je nutné provést také majetkoprávní vypořádání.

Ill.
Termin plnění

ČI. III Termin plnění se mění následovně:

3.1. Poskytovatel započne s realizací předmětu díla specifikovaného ČI. l. této prováděcí smlouvy
nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této prováděcí smlouvy. Poskytovatel uvede termín
plnění v počtu kalendářních dnů.

3.2. Etapa l:

Termín odevzdání dokumentace ve stupni DSP/PDPS 08/2018, podání žádosti o vydání SP - 09/2018,
zajištění všech požadavkŮ dle pokynů stavebního úřadu do 02/2019.

Etapa 11:

Termín odevzdání dokumentace ve stupni DSP/PDPS 6 měsíců od předání podkladŮ
majetkoprávního vypořádání, lČ 6 měsíců od odevzdání Čistopisu DSP/PDPS.

Etapa Ill. - AD:

Termín 6 týdnů od výzvy objednatele.

lV.
Platební podmínky

ČI. VI Platební podmínky se doplňuje o dílčí fakturace:

Etapa l.:
DSP/PDPS 508.000,- KČ
lČ 60.000,- KČ
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Etapa 11.:
DSP/PDPS 100.000,- KČ
lČ 20.000,- KČ

Etapa Ill. - AD
AD 40.000,- KČ

Dodatek neobsahuje navýšení ceny díla, pouze je původní cena rozdělena na více fakturací
v návaznosti na odevzdání jednotlivých částí díla.

V.
Závěrečná ustanovení

Veškerá další ustanovení výše citované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel
dva stejnopisy.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne .......J19..:.10- 2018

Za zhot tele
Ing. Lubor Hod'ánek MBA
předseda představenstva a.s.

Za zhotovi:ele
Ing. Václa¥ sejk
místopředseda představenstva a.s.

®=

VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ:

ic: 60193280, DiC: CZ60193280 ®

V P,,,, ,, 2 4 -10- 2018

Za o jednatele
Mar 'n Herman
rad í pro oblast investic
a ve ejný @äká0e
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