Dodatek č. 3

č. j. dodatku v DMS: SPU 255303/2017
č. objednatele 1: 62/14-5371100
č. objednatele 2: TPR/14/136
č. zhotovitele: -

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2014
Smluvní strany:
Objednatel č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Adresa:

nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ji í Veselý, editel KPÚ pro St edočeský kraj
a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro
St edočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník
XXXXXXXX, odborný rada KPÚ pro St edočeský
kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení:
XXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXX
IČ/DIČ:
01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)
Objednatel č. 2.:

editelství silnic a dálnic České republiky

Adresa:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Lukáš Hnízdil, editel SD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 36ř/Ř2,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXX

Bankovní spojení:
XXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXX
IČ/DIČ:
659 93 390 / CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)
a
Z h o t o v i t e l:
Adresa:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „zhotovitel“)

PROGEKA v.o.s.
Flemíkova 107ř, 26ř01 Rakovník
Václavem Kratochvílem, jednatelem
Václav Kratochvíl
Václav Kratochvíl, XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
46355243 / CZ46355243

Společnost je zapsána v obchodním rejst íku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587.
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Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzav ená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Ho esedly, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 17. 5. 2017 o
úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Ho esedly – méně práce.
Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro St edočeský kraj a hlavní město Praha
s vyhotovením dodatku na méně práce a v souladu se zněním čl. VII odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní
strany dohodly na těchto změnách smlouvy:
1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořesedly se upravuje následovně
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
Mění se celkový počet MJ tj. 30 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 16. V této návaznosti se mění i
cena. Stávající cena 9.000,- Kč bez DPH (30 MJ x 300,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 4.800 Kč bez
DPH (16 MJ x 300,00 Kč/MJ).
Cena za etapu 3.2. (Výškopisné zamě ení zájmového území mimo trvalé porosty) se mění z původní částky
9.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 4.800,- Kč bez DPH.


Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesů

Mění se celkový počet MJ tj. 22 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 0. V této návaznosti se mění i
cena. Stávající cena 8.800,- Kč bez DPH (22 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 0.000 Kč bez
DPH (0 MJ x 400,00 Kč/MJ).
Cena za etapu 3.2. (Výškopisné zamě ení zájmového území v trvalých porostech vč. lesů) se mění
z původní částky 8.800,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 0.000,- Kč bez DPH.
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,
včetně geol. průzkumu
Mění se celkový počet MJ tj. 9 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 2. V této návaznosti se mění i
cena. Stávající cena 6.750,- Kč bez DPH (9 MJ x 750,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 1.500 Kč bez
DPH (2 MJ x 750,00 Kč/MJ).
Cena za etapu 2.3. se mění z původní částky 6.750,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 1.500,Kč bez DPH.
2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje:
Původní znění Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj se nahrazuje novým zněním Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.
V technických záležitostech oprávněn jednat původní znění Ing. Radek Matějů, odborný referent KPÚ
pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník, novým zněním Ing. Jan Šlajchrt, odborný rada KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník
3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje:
Z důvodu změny bankovního spojení u objednavatele č. 2 ( SD ČR), bankovní spojení: KB a.s. Praha,
číslo účtu 19-9177810237/0100 se nahrazují tyto údaje novým zněním bankovní spojení: Česká národní
banka, číslo účtu: 10006-15937031/0710.






Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
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Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou
vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je p íloha č. 1 ke SOD KoPÚ Ho esedly, upravena dle skutečného počtu
měrných jednotek.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 8. 6. 2017

V Karlových Varech dne 30. 5. 2017

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

……………………………
Ing. Ji í Veselý
editel KPÚ pro St edočeský kraj
a hlavní město Praha

………………………………
Bc. Lukáš Hnízdil
editel SD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 7. 6. 2017
Z a z h o t o v i t e l e:

……………………………
Václav Kratochvíl
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.
P ílohy:
1. P íloha č.1 ke SOD č. obj. 1: 62/14-5371100,č. obj. 2: TRP/14/136, č. zhotov.: - , KoPÚ Ho esedly
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Příloha č.1 ke SOD č. obj. 1: 62/14-5371100,č. obj. 2: TRP/14/136, č. zhotov.: - , KoPÚ Hořesedly

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek

MJ

Počet
MJ

Cena za
Cena bez
MJ bez
DPH
DPH v Kč celkem v Kč

Termín
ukončení 1)

1. Přípravné práce
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu

ha

1.2. Dohledání, ově ení stávajícího bodového pole,
návrh na doplnění

541

80

43 280

31.7.2015

bod

6

150

900

31.1.2015

Doplnění stávajícího bodového pole včetně
stabilizace

bod

10

600

6 000

1.3. Polohopisné zamě ení zájmového území mimo
trvalé a lesní porosty

ha

416

200

83 200

31.5.2015

Polohopisné zamě ení zájmového území v
trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha

124

250

31 000

31.5.2015

Polohopisné zamě ení zájmového území v
lesních porostech

ha

1

250

250

31.5.2015

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu
upravovaného území
- vyšet ení obvodu upravovaného území
vč.ZPMZ a geom.plánů

31.1.2016
100bm

- stabilizace plastovou značkou
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
1.5. Geometrické a polohové určení vnit ního obvodu
upravovaného území
- vyšet ení obvodu upravovaného území
vč.ZPMZ a geom.plánů

650

59 800

74

60

4 440

0

500

0
31.1.2016

100bm

- stabilizace plastovou značkou
1.6. Zjišťování hranic pozemků ne ešených dle §2
zák.

92

51

600

30 600

79

60

4 740
31.1.2016

100bm

167

400

66 800

96

60

5 760

31.1.2016

508

200

101 600

30.6.2016

- vytyčení pozemků
- stabilizace plastovou značkou
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování
návrhu nového uspo ádání a vypracování
podkladů pro ešení nesouladu druhu pozemků

ha

Body 1.4 a 1.5. možno sloučit
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

438 370
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Příloha č.1 ke SOD č. obj. 1: 62/14-5371100,č. obj. 2: TRP/14/136, č. zhotov.: - , KoPÚ Hořesedly
2. Návrhové práce
2.1. Vypracování plánu společných za ízení
(vč.vyjád ení orgánů a organizací v průběhu
zpracování)

ha

508

490

248 920

31.1.2017

2.2. Výškopisné zamě ení zájmového území mimo
trvalé porosty

ha

16

300

4 800

31.1.2017

Výškopisné zamě ení zájmového území v
trvalých porostech vč. lesních

ha

0

400

0

31.1.2017

2.3. Pot ebné podélné a p íčné profily společných
za ízení pro stanovení plochy záboru půdy,
včetně geol. průzkumu

ha

2

750

1 500

31.1.2017

2.4. Pot ebné podélné a p íčné profily společných
za ízení pro stanovení plochy záboru půdy,
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro
vodohospodá skou část plánu společných
za ízení

ha

5

1 200

6 000

31.1.2017

2.5. Vypracování návrhu nového uspo ádání
pozemků

ha

508

250

127 000

30.6.2017

2.6. P edložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

ks

4

4 000

16 000

31.10.2017

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

404 220
Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
Stabilizace hranic pozemků
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

100bm

500

150

75 000

bod

600

40

24 000

ha

508

200

101 600

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

do 3 měsíců
do 3 měsíců
200 600

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.P ípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

43Ř 370 Kč

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 bez DPH
DPH

200 600 Kč
1 043 190 Kč
21ř 070 Kč
1 262 260 Kč

Celková cena díla včetně DPH
1)

404 220 Kč

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzav ení smlouvy, p i uzav ení smlouvy je zadáváno konkrétní datum
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Příloha č.1 ke SOD č. obj. 1: 62/14-5371100,č. obj. 2: TRP/14/136, č. zhotov.: - , KoPÚ Hořesedly

V Praze dne 8. 6. 2017

V Karlových Varech dne 30. 5. 2017

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

…………………………………………
Ing. Ji í Veselý
editel Krajského pozemkového ú adu pro
St edočeský kraj a hlavní město Praha

…………………………………………
Bc. Lukáš Hnízdil
editel SD ČR, Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 7. 6. 2017
Za zhotovitele:

…………………………………………
Václav Kratochvíl
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.
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