Číslo smlouvy objednatele: 465-2021-525204/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 09-0329a21

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín
zastoupený:
Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky
Vsetín
Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky
Vsetín
Tel.:
+420 702 153 018 / +420 727 956 486
E-mail:
r.nemejcova@spucr.cz
p.nedoma@spucr.cz
Administrátor veřejné zakázky:
Lada Košutová
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
sídlo:
zastoupený:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Ing. Antonín Daňa, Ing. Dušan Čížek,
Ing. Martin Hanáček, Ing. Pavel Zuzula,
Dipl. Ing. Klaus Bleckenwegner, členové
představenstva
XXXXXXXXXX
na základě plné moci
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
5ssfq4h
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Raiffeisenbank a.s.
1091107720/5500
430 05 560
CZ 43005560, je plátcem DPH

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
tel./fax:
e-mail:
ID DS:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
1

Číslo smlouvy objednatele: 465-2021-525204/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 09-0329a21
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1 006.
(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1.

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 26. 4. 2021 sepsána smlouva o dílo
(dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vedlejší polní cesta
VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.

2.

Na základě nově zjištěných skutečností při realizaci stavby je nutno přistoupit k dílčí změně
v rozsahu díla. Dne 16. 6. 2021 byly provedeny statické zkoušky únosnosti podloží
(základové spáry) vedlejší polní cesty VC12. Zkoušky únosnosti podloží byly provedeny ve
4 charakteristických místech trasy polní cesty. Na základě nevyhovujících výsledků
provedených statických zkoušek únosnosti podloží (pláně) bylo rozhodnuto o nutnosti
provedení sanace podloží metodou vápenné sanace (stabilizace) v celé délce trasy v souladu
s projektovou dokumentací. Tato sanace byla provedena a kontrolní měření prokázalo, že
podloží již vykazuje požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2= min. 30 MPa, vyjma
koncového úseku trasy v délce 30 m. Na kontrolní dnu č. 3 konaném dne 24. 6. 2021 bylo
dohodnuto a dle Změnového listu č. 1 upřesněno, že nevyhovující podloží koncového úseku
ve staničení od km 0,740 po km 0,770 bude stabilizováno výměnou stávajícího podloží
kamenivem tj. spodní vrstvou drceným kamenivem frakce 63-125 v tl. 200 mm a dále vrstvou
štěrkodrti ŠD v tl. 200 mm.

3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 4 175 469,00 Kč
bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 1 923,15 Kč bez DPH.
Hodnota dodatečných stavebních prací činí 77 062,84 Kč bez DPH. Celková absolutní
hodnota změn dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 78 985,99 Kč
bez DPH, což odpovídá 1,89% původní hodnoty smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1
bude navýšena o 75 139,69 Kč bez DPH.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.
Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí
DPH 21 % činí
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

4 250 608,69Kč
892 627,82 Kč
5 143 236,51 Kč

II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 26. 4. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
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Číslo smlouvy objednatele: 465-2021-525204/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 09-0329a21

……………………………………

……………………………………

objednatel
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

zhotovitel
PORR a.s.
XXXXXXXXXX
na základě plné moci

Ve Zlíně dne 20. 7. 2021
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová.
Příloha č. 1: Rozpočet změny
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Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu
Stavba:
Rozpočet:

2856/060 Hlavní polní cesty HC6 a HC7 a vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
SO 03 Vedlejší polní cesta VC12

Poř. číslo

Kód položky

1

2
1
6

122252205

13

162351103

15

162751117

16

162751119

17

167151111

18

171201201

19

171201231

37

5
564861111

NOV01

564661111

NOV02

919726122

SO 03

77 062,84

Jednotková cena
Jednotková
Celkem
9
10
24 856,26

Varianta

Název položky

MJ

Množství

3

4
Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I
objem do 1000 m3 strojně
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3
sanace podloží 30*5*0,4
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1
až 3
viz C.3.1, C.3.2.5
výkopy na meziskládku

5

6

M3

60,000

78,77

4 726,20

M3

60,000

24,90

1 494,00

M3

60,000

63,98

3 838,80

M3

600,000

5,37

3 222,00

M3

60,000

43,41

2 604,60

M3

60,000

18,73

1 123,80

T

102,000

76,93

7 846,86

M2

150,000

162,44

47 602,65
24 366,00

0,46

69

M2

150,000

118,49

17 773,50

0,386

57,9

M2

165,000

33,11

5 463,15

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
viz C.3.1, C.3.2.5
odvoz na skládku do 20km
přebytek vykopané zeminy
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1 000 m
viz C.3.1, C.3.2.5
odvoz na skládku do 20km
72*10
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru
viz C.3.1, C.3.2.5
zemina na meziskládku
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17
05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
30 * 5 m
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm
30 * 5 m
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

998
54

998225111

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300
g/m2
viz C.2.1, C.2.2.3
sanace pláně lomovým kamenivem
3*5*1,1
Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
nebo živičným

cena předpokládána:
cen dle SOD
poměr cen( koeficient přepočtu nové položky)

4 603,93
T

126,900

6 695 386,00
4 175 469,00
62,36

36,28

4 603,93

PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.124/2021
Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní
společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Ing. Martin Hanáček,
MBA,
tímto uděluje plnou moc
panu
dat. nar.

bytem

vedoucímu provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava,
,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky
a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného
v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a
k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s
ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval
smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i
a)
b)
c)
d)

žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných
dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,
nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či
způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům
zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)
a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje
částku 20.000.000,- Kč bez DPH.
Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše
uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v
souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při
zadávání veřejné zakázky dle zákona.
Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.
V Praze, dne 19.4.2021

……………………………………
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva
Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

…………………………………

……………………………………
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva

PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.106/2021
Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní
společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Ing. Martin Hanáček,
MBA,
tímto uděluje plnou moc
panu
nar.

ekonomovi provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat.
, bytem

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a
smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v
objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a
k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s
vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval
smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i
a)
b)
c)
d)

žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných
dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,
nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či
způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům
zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)
a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje
částku 20.000.000,- Kč bez DPH.
Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše
uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v
souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při
zadávání veřejné zakázky dle zákona.
Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.
V Praze, dne 16.4.2021

……………………………………
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva
Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

…………………………………

……………………………………
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva

