Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. obj. 383-2014-514101, č. zhotovitele 058/2014 ze dne 28.5.2014 – KoPÚ
v k.ú. Pševes, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve
znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:
O b j e d n a t e l:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Adresa:
Kydlinovská 245/71, Plácky, 503 01 Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx
Bankovní spojení:
xxx
Číslo účtu:
xxx
IČ/DIČ:
01312774/CZ01312774
a

Z h o t o v i t e l:
GEOVAP spol. s r.o.
Adresa:
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený:
Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení:
xxx
Číslo účtu:
xxx
IČ:
15049248
DIČ:
CZ15049248
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 234
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
Úprava termínu:
Termín ukončení dílčího fakturačního celku 1.6. – Dokumentace nároků vlastníků pro
vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu
pozemků (včetně ocenění porostů u pozemků ) se upravuje na nový termín 31.3.2016.
Důvodem posunutí termínu je delimitace činností souvisejících s BPEJ z VÚMOP na SPÚ a
zdržení kontroly linií BPEJ „Po zaměření skutečného stavu“, která je potřebná k vypracování
nároků vlastníků.

Původní termín ukončení fakturačního celku 1. 6.: 28. 1. 2016
Nový termín ukončení fakturačního celku 1. 6.: 31. 3. 2016
Příloha k SOD č. obj. 383-2014-514101, č. zhotovitele 058/2014 na VZ KoPÚ v k.ú. Pševes
se dodatkem č. 2 mění následovně:

Ucelená část, fakturační celek

Cena za
MJ bez
DPH v
Kč

Cena bez
DPH
celkem v
Kč

Termín
ukončení

MJ

Počet MJ

Vyhodnocení podkladů a rozbor souč.
stavu

ha

440

xxx

xxx 28.5.2015

Dohledání, ověření stávajícího
základního bodového pole

bod

6

xxx

xxx 28.2.2015

Doplnění stávajícího bodového pole
včetně stabilizace včetně návrhu na
doplnění

bod

50

xxx

xxx 28.2.2015

Polohopisné zaměření zájmového území
1.3. včetně liniových prvků včetně stabilizace
lomových bodů

ha

440

xxx

xxx 28.2.2015

Geometrické a polohové určení obvodu
upravovaného území - vyšetření obvodu
1.4.
upravovaného území vč.ZPMZ,
geom.plánů a příslušné stabilizace

100bm

125

xxx

xxx 28.5.2015

Zjišťování hranic pozemků neřešených
dle §2 zák. - zaměření pozemků včetně
1.5.
jejich obvodů -stabilizace plastovým
znakem

100bm

20

xxx

xxx 28.5.2015

ha

437

xxx

xxx 31.3.2016

1.
1.1.

1.2.

Přípravné práce

Dokumentace nároků vlastníků pro
vypracování návrhu nového uspořádání a
1.6. vypracování podkladů pro řešení
nesouladu druhu pozemků (včetně
ocenění porostů u pozemků )
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
2.

1)

411 100,Kč

Návrhové práce

2.1. Výškopisné zaměření zájmového území

ha

150

xxx

xxx 28.11.2015

Vypracování plánu společných zařízení
2.2. (vč.vyjádření orgánů a organizací v
průběhu zpracování)

ha

437

xxx

xxx 28.11.2015

2.3.

Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků

ha

437

xxx

xxx 28.3.2017

2.4.

Předložení kompletní dokumentace
návrhu KoPÚ

ks

3

xxx

xxx 28.5.2017

Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH
3.

522 700,Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu
3.1. KoPÚ včetně stabilizace lomových bodů
hranic

100bm

100

xxx

xxx

do 2 měsíců
od výzvy
zadavatele

Zpracování mapového díla včetně DKM
3.2. a SPI a vypracování příloh pro vydání
rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č.

ha

437

xxx

xxx

do 3 měsíců
od výzvy
zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.3.2.)bez DPH

187 950,Kč

Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

411 100,- Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH

522 700,- Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) bez DPH
Celková cena bez DPH

187 950,- Kč
1 121 750,- Kč
235 568,- Kč

DPH 21%

1 357 318,- Kč

Celková cena díla včetně DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech
stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednavatele a pro zhotovitele a každý má váhu
originálu.
Objednavatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho
obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
V Hradci Králové dne: 26.01.2016

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

________________________
Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti

