Číslo smlouvy objednatele: 1664-2016-505205/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Pověření:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Prachatice
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky
Prachatice
Ing. František Šebesta
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016
Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj,
Pobočka Prachatice
Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
....................................
..............................
......................
...................
........................
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Účastník sdružení 1 (reprezentant)
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:
Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:
..................................
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ...............................
v technických záležitostech oprávněn jednat: ........................
Telefon:
.............................
E-mail :
.........................
ID DS:
.......................
Bankovní spojení:
...........................
Číslo účtu:
.............................
IČO:
26042452
DIČ:
CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Českých Budějovicích,
vedeném:
oddíl C, vložka 10853
Účastník sdružení 2 (člen sdružení)
Ing. Josef Honz
Sídlo:
Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
v technických záležitostech oprávněn jednat: ..............................
IČO:
48223981
DIČ:
CZ
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Není zapsán v obchodním rejstříku.
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: …………………
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 16642016-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo. Na
základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav je
nutno rozšířit rozsah zaměření komunikací v lesních komplexech o 105 MJ a rovněž zaměřit průběh

stávajícího oplocení obory Boubín v rozsahu 55 MJ. Tyto práce budou na základě nabídky zhotovitele
realizovány za stejnou jednotkovou cenu jako zaměření komunikací v lesních komplexech a to 1 200
Kč bez DPH za 1 MJ (100 bm). Předmětná smlouva o dílo pamatovala na možnost rozšíření rozsahu
díla a stanovila v článku I. opční právo. S ohledem na rozšíření rozsahu prací je rovněž nutno toto
zohlednit ve změně dokončení těchto a s nimi souvisejících prací, které se stanovuje na 30. listopadu
2018 a pro na to navazující zpracování dokumentace nároků na 28. února 2019.
Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

Čl. VI.
Cena za provedení díla
6.1.
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy. Rekapitulace ceny:
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH

2 233 800 Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH

1 052 900 Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH

606 400 Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

176 000 Kč

Celková cena díla bez DPH

4 069 100 Kč
854 511 Kč

DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

4 923 611 Kč

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je
vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy.
V Prachaticích

V Písku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

....................... – reprezentant sdružení
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.

Příloha:
1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 1

