Číslo smlouvy objednatele: 1058-2015-520203
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Fakturační adresa:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov
Státní
pozemkový
úřad,
Husinecká
1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím pobočky
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky
xxx, referentka pobočky
U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
xxx
xxx
z49per3
xxx
xxx
01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek
xxx, jednatelem
xxx
xxx
xxx
xxx
u2u8efa
xxx
xxx
26042452
CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853,
dále jen „zhotovitel“.

Článek první:
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Vyklantice se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku mění takto (nově
stanovený počet měrných jednotek a jim odpovídající nová celková cena bez DPH jsou zvýrazněny):
1. Stav podle smlouvy o dílo:
Hlavní celek / dílčí část

3.1.2.

MJ

Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků
na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na 100
upřesněné obvody JPÚ, předepsaná stabilizace dle bm
vyhl. č. 357/2013 Sb.
Stránka 1 z 2

Počet
MJ

146

Cena za MJ bez
DPH v Kč

1000

Cena bez DPH
celkem v Kč

146 000

Číslo smlouvy objednatele: 1058-2015-520203
Číslo smlouvy zhotovitele:

2. Skutečný stav:
Hlavní celek / dílčí část

3.1.2.

MJ

Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků
na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na 100
upřesněné obvody JPÚ, předepsaná stabilizace dle bm
vyhl. č. 357/2013 Sb.

Počet
MJ

161

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

1 000

161 000

Odůvodnění: Navýšení počtu měrných jednotek oproti smlouvě o dílo v celkové výši 15 000,- Kč bez DPH je dáno
rozdílem mezi smlouvou předpokládaným počtem měrných jednotek a jejich skutečným počtem, zjištěným při
geodetickém šetření zájmového území zhotovitelem JPÚ a následném šetření hranic obvodu upravovaného území
hraniční komisí.
Na základě těchto nových objektivních skutečností a v návaznosti na závěry z příslušných jednání (kontrolní dny) byly
zhotovitelem zpřesněny a objednatelem po kontrole akceptovány měrné jednotky, jak je výše uvedeno.
Vzhledem k tomu, že Smlouva o dílo obsahuje ustanovení o právu opce na potenciální vícepráce (čl. I., odst. 1.3. a čl.
XI., odst. 11.13. SoD), jedná se o veřejnou zakázku v režimu ustanovení čl. 3.3. Směrnice SPÚ pro zadávání veřejných
zakázek, č.j. SPU 533156/2015. Zadavatel v tomto případě není povinen požádat o schválení použití JŘbU krajský
pozemkový úřad.

Článek druhý:
V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1058-2015-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek třetí:
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro
zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyla
sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Pelhřimově dne 16.8.2016

V Písku dne 16.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
ČR – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

………………………………
xxx - jednatel
GK Plavec - Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.
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