Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1609-2012-130723
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 03PUJI – 2291- 3013/12

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 1608-2012-130723 a evidenční číslo
zhotovitele 03 PUJI -2292-3014/12, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního
zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů
v souvislosti s přijetím rektifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19.9.2012.
SMLUVNÍ STRANY:
O b j e d n a t e l: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský
kraj, Pobočka Cheb
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jan Matějka, pověřený vedením Pobočky
Cheb
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02
Cheb
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXX
Kontaktní spojení:
Kontaktní osoba: Ing. Jan Matějka, Ing. Hana Berkovcová
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02
Cheb
e-mail:
XXXXXXXXXX
číslo telefonu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
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. Miroslav Kubík, Ing. Tomáš Málek
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXX
Kontaktní spojení:
kontaktní osoba: Ing.Miroslav Kubík, Ing.Tomáš Málek
adresa: Divize 03-Nábřežní 4, 150 56 Praha
e-mail:
XXXXXXXXXX
číslo telefonu : XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku, v souladu s ustanovením čl.XI. bodem 4 výše
uvedené smlouvy o dílo, tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
1

Čl. I.
Vymezení rozsahu změn
Na základě článku VII. bodu 2 výše uvedené smlouvy se mění počet měrných jednotek a cena u
níže uvedené ucelené části, fakturačního celku uvedeného v příloze č.1 k výše uvedené smlouvě o
dílo a to následovně:
1)

Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku 1. 6. – zjišťování hranic pozemků
neřešených dle §2 zákona

Původní údaj:
Hlavní fakturační celek, dílčí fakturační celek
FC1 – Přípravné práce

MJ

Cena za MJ
Počet MJ bez DPH v
Kč

Cena bez
DPH celkem
v Kč

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2
zákona
1.6.
stabilizace plastovou značkou

bod

396

100

39 600

Nový údaj:
Hlavní fakturační celek, dílčí fakturační celek
FC1 – Přípravné práce

MJ

Cena za MJ
Počet MJ bez DPH v
Kč

Cena bez
DPH celkem
v Kč

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2
zákona
1.6.
stabilizace plastovou značkou

bod

210

100

21 100

Změna počtu uvedených měrných jednotek je upřesněním skutečně zpracovaného počtu měrných
jednotek dílčích fakturačních částí. Na základě snížení počtu měrných jednotek došlo ke snížení
ceny těchto dílčích fakturačních částí. Tato změna je uvedena v záznamu o snížení počtu měrných
jednotek KoPÚ Jindřichov u Tršnic ze dne 29.9.2014. Tento záznam je nedílnou součástí tohoto
dodatku.
2) Změna ceny díla
Původní údaj:
1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez
DPH
Celková cena díla bez DPH
DPH
Celková cena díla včetně DPH

Celková cena díla určena s DPH 20%
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356 797 Kč
164 010 Kč
218 950 Kč
739 757 Kč
147 951 Kč
887 708 Kč

Nový údaj:
1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez
DPH
Celková cena díla bez DPH
DPH
Celková cena díla včetně DPH

324 397 Kč
164 010 Kč
218 950 Kč
707 357 Kč
148 545 Kč
855 902 Kč

Celková cena díla včetně DPH určena na DPH 21%
Čl. 2.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze své svobodné vůle, jeho znění si
řádně přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Dodatek č.3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 25. 11. 2014

V Praze dne: 27. 11. 2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

……………………………………
Ing. Jan Matějka
Pověřen vedením Pobočky Cheb
SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

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