Číslo smlouvy objednatele č.1: 1429-2016-521101
Číslo smlouvy objednatele č.2: 03PT-002866
Číslo smlouvy zhotovitele: 161024

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. objednatele: 1429-2016-521101, uzavřené dne 25. 11. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO U LIPNÍKA NAD BEČVOU
Smluvní strany

Objednatel č.1:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov
Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Renáta Brundová
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
+420 727 957 257
prerov.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Mgr. Andrea Chmelová
Ing. Bc. Vladimír Svoboda
Šumavská 525/33, 602 00 Brno
+420 549 133 371
andrea.chmelova@rsd.cz
zjq4rhz
ČNB a.s.
20001-15937031/0710
65993390
CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:
Sídlo:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
ID DS:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:

Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Petr Liška, jednatel společnosti
Ing. Milena Ulčíková, Ing. Alice Moravcová
+420 585 205 211
administrativa@geocentrum.cz
6ejp63k
KB, a.s.
59309811/0100
47974460
CZ47974460
6ejp63k
KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Ing. Alice Moravcová

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:
 navýšení počtu MJ (100 bm) u dílčí části 3.1.3.:


Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 6 MJ z původních 91 MJ na 97 MJ



Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 55 MJ z původních 23 MJ na 78 MJ

Hodnota dodatečných služeb činí 181 800,- Kč bez DPH, o tuto částku se zvýší cena díla.
Důvodem změny počtu měrných jednotek je skutečnost, že v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
jsou dostupné mapové podklady nepřesné a ve velmi špatném stavu (nečitelné), nebylo tedy možné
stanovit přesně předpokládaný počet MJ. Změna počtu MJ vychází ze zaměření skutečného stavu při
zjišťování hranic pozemků, a to zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona.
Celková hodnota závazku sjednaná v původní smlouvě uzavřené dne 25. 11. 2016 činí
2 040 900,- Kč bez DPH.
Součet hodnot změn činí 181 800 Kč, což je 8,9 % původní hodnoty závazku. Hodnota změn tedy
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Výše uvedené dodatečné služby (navýšení počtu měrných jednotek) představují nepodstatnou změnu
hodnoty závazku ze smlouvy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a
změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů.
Dodatek č. 1 je tedy uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
2. Dále je předmětem dodatku změna bankovního spojení a čísla účtu objednatele č. 2
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Čl. II.
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH

1 224 600 Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH

739 500 Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH

228 600 Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Celková cena díla bez DPH

30 000 Kč
2 222 700 Kč
466 767 Kč

DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

2 689 467 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1429-2016-521101, č. objednatele č. 2
03PT - 002866 a č. zhotovitele: 161024, uzavřená dne 25. 11. 2016 nemění.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany
se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek č. 1 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 povahu
originálu.
5. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své
podpisy.

V Olomouci dne 12. 12. 2017

V Olomouci dne 11. 12. 2017

3

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Liška
jednatel společnosti

V Brně dne 19. 12. 2017

Za objednatele č.2:

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Příloha:
1. Položkový výkaz činností
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