SPU 569006/2016

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 1605-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního
zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti
s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19. 09. 2012 a ve znění
pozdějších dodatků smlouvy (dále jen „Smlouva“),
mezi smluvními stranami

1. O b j e d n a t e l:
ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněna jednat:
Jitka Kolouchová, odborný referent
Tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX,
(dále jen „objednatel“)
a
2. Z h o t o v i t e l:
Sdružení VRV - AGP
Adresa: Nábřežní 4, 150 56, Praha 5
Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s.,
pověřený podáním nabídky
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Málek, p. Ondřej Pavlíček
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce
a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto
Dodatku.
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Čl. 1
Vymezení rozsahu změn
1) Změna termínu odevzdání dílčího fakturačního celku (dále jen „FC“):
Dílčí FC 2.6. – Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
Na základě opodstatněné žádosti zhotovitele uvedené na protokolu ze dne 7. 9. 2016 a doručené
objednateli, ve kterém jsou uvedeny důvody pro změnu termínu předání dílčího FC 2.6 - Předložení
kompletní dokumentace k návrhu pozemkových úprav v k.ú. Pomezná, dochází, v souladu se zněním
článku XI. bodu 4. Smlouvy, k uzavření tohoto dodatku na změnu termínu dokončení výše uvedeného
dílčího FC. Vzhledem k tomu, že ještě nemohl být vystaven návrh komplexních pozemkových úprav,
zapracovány případné připomínky a námitky podané v době vystavení návrhu a neproběhlo závěrečné
jednání, nelze vyhotovit zpracovatelem kompletaci dokumentace celého návrhu KoPÚ. Výše uvedené je
důvodem pro úpravu termínu dílčího FC 2. 6..
Ve smlouvě je termín ukončení dílčího FC 2. 6. dle přílohy č. 1 smlouvy do 1. 12. 2016.
Termín ukončení dílčího FC 2.6. se mění z původního termínu ukončení 1. 12. 2016 na nový termín
ukončení: 28. 2. 2017
Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:
Původní údaj:
Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek
2.

MJ

Počet
MJ

Cena za MJ
bez
DPH v Kč

Cena bez
DPH
celkem v Kč

Termín
ukončení

ks

3

4 000

12 000

1. 12. 2016

MJ

Počet
MJ

Cena za MJ
bez
DPH v Kč

Cena bez
DPH
celkem v Kč

Termín
ukončení

ks

3

4 000

12 000

28. 2. 2017

Návrhové práce

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

Nový údaj:
Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek
2.

Návrhové práce

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

Termíny plnění následujících fakturačních celků zůstávají beze změny dle platné přílohy č. 1 smlouvy o
dílo.
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Čl. 2.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod
nátlakem.
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
V Chebu dne: 9. 11. 2016

V Praze dne: 15. 11. 2016

……………………………………
Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

……………………………………
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.
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