Č.j. objednatele: 1006-2016-523101
Č.j. zhotovitele: JI/JM/2016/071

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
„Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná“
uzavřené
mezi smluvními stranami
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený:
Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
Adresa:
nám. T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.:
xxx
E-mail:
xxx
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
xxx
Číslo účtu:
xxx
IČO/DIČ:
01312774 / (není plátcem DPH)

Objednatel:

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený:

panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti
Jih, na základě plné moci (založena v nabídce na VZ)
tel./fax:
xxx
e-mail:
xxx
ID DS:
4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
xxx
tel./fax:
xxx
e-mail:
xxx
bankovní spojení:
xxx
číslo účtu:
xxx
IČO/DIČ
26177005 / CZ26177005
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 6556.
(dále jen „zhotovitel“)
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I.
Na kontrolním dnu 30. 3. 2017 byly navrženy následující změny stavby. U příkopu P4
v km 0,304 80 až 0,335 bylo navrženo zpevnění zatravněním. Při vyhloubení příkopu se zjistilo,
že se zde nachází bývalá skládka stavební suti a mohlo by dojít k vymílání. Z toho důvodu navrhl
projektant odolnější opevnění pro zajištění stability svahů kamennou dlažbou do betonu
s vyspárováním a doplnění vysokého svahu levého břehu jutovou zatravňovací rohoží. Z důvodu
větší bezpečnosti navrhl osazení směrových sloupků v km 0,270-0,320 po 5 m (11 sloupků ).
U polní cesty C78 nebudou budovány svodnice, protože došlo ke změně konfigurace terénu
vysázením vinic a zatravněním, takže nehrozí splavování části zeminy a voda bude odtékat pouze
z povrchu vozovky s asfaltobetonovým povrchem při příčném jednostranném spádu průběžně.
Umístění svodnic by za daných podmínek naopak způsobilo překážku pro plynulý provoz
zemědělské techniky na komunikaci a vedlo by ke snížení životnosti komunikace. Vzhledem
k tomu, že stavba není financována z PRV, vypouští se jedna položka informační tabule podle
pravidel PRV, na stavbě budou umístěny pouze dvě informační tabule k propagaci SPÚ.
Podrobný popis jednotlivých změněných položek je uveden v příloze k tomuto dodatku č. 3
(soupis prací obsahující „ méně i vícepráce“ ).
II.
Smluvní strany se dohodly z výše popsaných důvodů na nepodstatné změně hodnoty závazku
ze smlouvy - změně Čl. III Cena plnění, odstavec 4. následovně:
4. Celková cena za provedení díla:
celková cena díla se snižuje o částku 33 517,00 Kč bez DPH (40 556,00 Kč vč. DPH)- zaokr.
Cena bez DPH:
DPH 21%:
Celková cena včetně DPH:

7 480 055,00 Kč
1 570 812,00 Kč
9 050 867,00 Kč
III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2 se nemění.
IV.
Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel ( 2x KPÚ, 2x Pobočka
Břeclav) a 2 zhotovitel.
Příloha k dodatku: Soupis upravených položek
V Brně dne 21. 4. 2017

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.
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