D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1925-01,
číslo smlouvy objednatele: 275-2015-544101 ze dne 29. 4. 2015

„KoPÚ Doly“
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Adresa:
Fakturační adresa:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Ing. Miroslav Kučera
Šárka Pilařová, odborný referent Pobočky Chrudim
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
z49per3
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
01312774
není plátcem DPH

a
Zhotovitel:
GRID, a.s.
sídlo:
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
zastoupený:
Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Štefka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Věra Šantorová
Tel.:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:
ftjebx5
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:
61251437
DIČ:
CZ61251437
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
8925
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Věra Šantorová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Štefka
(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XII. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné služby u KoPÚ Doly, které
nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb.
Jedná se o navýšení počtu MJ u fakturačních celků 3.2.1.2. výškopisné zaměření zájmového území
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.3. potřebné podélné a příčné profily liniových
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a o snížení počtu MJ u fakturačního celku
3.2.1.4. potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami. Zároveň se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění u fakturačních celků, týkajících
se vypracování PSZ a u fakturačních celků navazujících.
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Důvodem změn je skutečnost, že dochází na základě upřesněného požadavku objednatele ke zvýšení
rozsahu počtu prvků v PSZ nově navržených k realizaci či navržených k rekonstrukci oproti původnímu
zadání. Zároveň dochází ke snížení délky podélných a příčných profilů vodohospodářských PSZ.
Hodnota změny činí 35 400,- Kč bez DPH, což představuje 2,7 % původní hodnoty závazku. Hodnota
změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou
zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:
6.1.

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené
objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny
závazku. Podrobnosti kalkulace ceny služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou
součástí dodatku č. 2. Rekapitulace ceny:
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH

723 120,- Kč

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

482 780,- Kč

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH

153 680,- Kč

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

47 600,-Kč

Celková cena díla bez DPH

1 407 180,- Kč
295 508,- Kč

DPH 21%
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH

1 702 688,- Kč

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny:
dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.)
dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
dílčí části 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.
dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)

- termín ukončení 15.11.2017
- termín ukončení 15.11.2017
- termín ukončení 15.11.2017
- termín ukončení 15.11.2017
- termín ukončení 31.10.2018
- termín ukončení 28.02.2019

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 17. 7. 2017

V Praze dne 21. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

………………………………
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva

Příloha:
1. Upravená příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Doly
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