D O D A T E K č. 3
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: XXVIII/08 ze dne 5.12.2008

„KoPÚ Žlebské Chvalovice“
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,
Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim
Ing. Iva Bosáková
Bc. Petra Wrkoslavová, rada Pobočky Chrudim
xxxxx
p.wrkoslavova@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

a
na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. sdružení firem s názvem „SELLA&AGRETA s.r.o. – Ing.
Michalička Zdeněk – GEODEZIE s.r.o. – Geodetales Chrudim s.r.o.-sdružení“, se sídlem Tovární 1112, 537 01
Chrudim, zastoupené reprezentantem sdružení:

Zhotovitel:
Geodetales Chrudim s.r.o.
sídlo:
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
zastoupený:
Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Aleš Kubát
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxxxx
Bankovní spojení:
CS Chrudim
Číslo účtu:
1226873319/0800
IČ:
27545857
DIČ:
CZ27545857
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 25283
(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XI. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ke KoPÚ Žlebské Chvalovice jsou
méněpráce u fakturačního celku 3.b. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic
pozemků a ukončení plnění smlouvy.
Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u
fakturačního celku 3.b. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ z původního počtu 60 MJ na 49 MJ
fakturovaných a u Stabilizace hranic pozemků z původního počtu 200 ks na 171 ks fakturovaných. Na
základě vzájemné dohody smluvních stran dále dochází k ukončení plnění smlouvy ke dni účinnosti
tohoto dodatku.
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Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:
V článku VII. Cena díla a způsob platby se mění body 1 a 2, a to takto:
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné nabídky, vyhlášené
objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny
závazku a s odečtením méněprací, v celkové výši:
976 470,- Kč bez DPH.
2. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této smlouvě pod položkou
1a, 1b, 1c, 1d (ucelená část přípravné práce)
497 000,- Kč bez DPH
2a, 2b, 2c (ucelená část návrhové práce)
252 500,- Kč bez DPH
3a, 3b, 3c (ucelená část mapové dílo a vytýčení)
226 970,- Kč bez DPH
Cena celkem ………………………………………………
976 470,- Kč bez DPH
Konečná kalkulace ceny je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. 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).
3. 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 Chrudimi dne 13. 12. 2021

V Chrudimi dne 13. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

………………………………
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – konečný krycí list k ceně
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Konečný krycí list k nabídkové ceně (příloha 1 k dodatku 3)
k veřejné zakázce: „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žlebské Chvalovice“

Fakturační celek

MJ

1. Přípravné práce – ucelená část l.
1.a. Vyhodnocení podkladů a
ha
analýza současného stavu
1.b. Polohopisné zaměření
zájmového území
(vč.část.výškopisu), zjištění
ha
nesouladů v KN, dohledání,
ověření a doplnění stávajícího
bodového pole vč. stabilizace
1.c. Stanovení obvodu
upravovaného území - vyšetření
obvodu upravovaného území,
100 bm
vč. ZPMZ a geometrických
plánů, stabilizace plast. nebo
kamennou značkou
1.d.
Dokumentace nároků vlastníků
ha

Termín
ukončení
Cena za
Cena bez
Počet
v počtu
MJ bez DPH celkem
MJ
měsíců od
DPH v Kč
v Kč
uzavření
smlouvy
170

170

130

170

350,-

59 500,-

5

1 000,-

170 000,-

8

1 600,-

208 000,-

10

350,-

59 500,-

13

Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH
2. Návrhové práce- ucelená část 2.
2.a. Vypracování plánu společných
zařízení (vč. vyjádření orgánů
a organizací), výškopisné
zaměření zájmového území pro
ha
zpracování plánu spol. zařízení,
potřebné podélné a příčné
profily společných zařízení pro
stanovení plochy záboru půdy.
2.b. Vypracování návrhu nového
ha
uspořádání pozemků.
2.c. Předložení kompletní
dokumentace návrhu KPÚ vč.
pare
návrhu postupu realizace.
Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH

497 000,-

170

450,-

76 500,-

15

170

800,-

136 000,-

21

4

10 000,-

40 000,-

25

252 500,-

3.

Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu - ucelená část 3.

(do 4. měsíců
3.a. Zpracování mapového díla
od výzvy
ha
170
včetně DKM a SPI
800,136 000,objednatele
(do 4. měsíců
3.b. Vytyčení hranic pozemků dle
100 bm 49
od výzvy
návrhu KPÚ
600,29 400,objednatele)
Stabilizace hranic pozemků
bod
171
170,29 070,3.c. Aktualizace
podkladů
pro
do 30.6.2018
ks
1
32 500,32 500,zpracování mapového díla
Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem
(3a-3b) bez DPH
226 970,REKAPITULACE
1. Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH
497 000,-

2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH

252 500,-

3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu
celkem (3a-3c) bez DPH
Cena celkem bez DPH

226 970,-

DPH 19 % (ze základu 421 500,- Kč)

80 085,-

DPH 20 % (ze základu 328 000,- Kč)

65 600,-

DPH 21 % (ze základu 226 970,- Kč)

47 664,-

Celková cena díla včetně DPH

976 470,-

1 169 819,-

