SMLOUVA

O

D Í L O č. 279-2014-520201

Dodatek č. 3
uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
mezi smluvními stranami

sídlo:

ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Jihlava
Fritzova 4, 586 01 Jihlava

zastoupený:
tel./fax:
e-mail:

Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Objednatel:

v tech. záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX
tel.:
XXXXXXXXXXX
e-mail:
XXXXXXXXXXX
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
01312774
CZ01312774

Zhotovitel:
sídlo:

GEFOS a.s.
Kundratka 17, 180 82 – Praha 8 - Libeň

zastoupený:

Ing. Robertem Šinknerem, MBA,
místopředsedou představenstva
tel/fax :
XXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXX
e-mail:
XXXXXXXXXXX
v tech. záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX
tel./fax:
XXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXX
e-mail:
XXXXXXXXXXX
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
256 84 213
CZ25684213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 5477.
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Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka.
Čl. I.
Změna Čl. V. - Čas a místo předání díla
1.

Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích
příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak
jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o
dílo.

2.

Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu
KPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto
prací.

3.

Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 5 měsíců od
písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele
nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. V případě, že
právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se
prodlužuje na 90 dnů.
Čl. II.
Změna Čl. VII. - Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí
tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě. Rekapitulace ceny:
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

361 120,00 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

152 600,00 Kč
116 900,00 Kč
630 620,00 Kč

DPH
Celková cena díla včetně DPH

132 430,00Kč
763 050,00 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce).
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.
2.

V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací
budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky a bude uzavřen dodatek ke
smlouvě. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací
vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o
zadávání veřejných zakázek.
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3.

U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry
sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí
při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než
1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4.

Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 3 k obchodní smlouvě o dílo č. 279-2014-520201 ze dne 17.4.2014 je
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. 279-2014-520201 ze dne 17.4.2014,
včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 beze změny.
3. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo.
4. Zhotovitel prohlašuje, že příčinou změny termínu dodání etap 2.5 a 2.6 je důvod, že se
zatím se nepodařilo dosáhnout návrhu nového uspořádání pozemků, který by byl
akceptovatelný pro většinu vlastníků a z důvodu sladit návrh nového uspořádání pozemků
s nově vznikajícím územním plánem městyse Mrákotín.
5. Tento Dodatek č. 3, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu
oběma smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě
přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3, vč. přílohy č. 1 ke
smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 30. 06. 2016

V Českých Budějovicích dne: 27. 06. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

………………………………
Ing. Robert Šinkner, MBA
místopředseda představenstva
GEFOS a. s.
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Výkaz činností KoPÚ Práskolesy u Mrákotína příloha č. 1 k Dodatku č. 3 SOD č. 279-2014-520201
Cena za MJ
bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

MJ

Počet
MJ

ha

208

120

24 960

ha

208

100

20 800

Doplnění stávajícího bodového pole včetně
stabilizace

ha

208

100

20 800

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo
trvalé a lesní porosty

ha

107

420

44 940

Polohopisné zaměření zájmového území v
trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha

19

430

8 170

Polohopisné zaměření zájmového území v
lesních porostech

ha

82

440

36 080

84

400

33 600

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek

1. Přípravné práce
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole,
návrh na doplnění

Termín
ukončení 1)

31.8.2014

31.12.2014

28.2.2015
28.2.2015
28.2.2015

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího
obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území
vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou

100bm

30.6.2015
bod

- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního
obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území
vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2
zák.

0

0

0

0
0

100bm

22

400

8 800

bod

9

80

720

100bm

159

400

63 600

30.6.2015

345

80

27 600

30.6.2015

203

350

71 050

31.7.2015

30.6.2015

- vytyčení pozemků
- stabilizace plastovou značkou
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování
návrhu nového uspořádání a vypracování
podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha

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

361 120
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Výkaz činností KoPÚ Práskolesy u Mrákotína příloha č. 1 k Dodatku č. 3 SOD č. 279-2014-520201
2. Návrhové práce
2.1. Vypracování plánu společných zařízení
(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu
zpracování)
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo
trvalé porosty

ha

203

400

81 200

31.1.2016

ha

30

400

12 000

31.1.2016

ha

0

ha

10

400

4 000

31.1.2016

ha

5

400

2 000

31.1.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků

ha

126

400

50 400

31.8.2016

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

ks

3

1 000

3 000

30.9.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v
trvalých porostech vč. lesních
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,
včetně geol. průzkumu
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů
pro vodohospodářskou část plánu společných
zařízení

0

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ,
včetně stabilizace pozemků
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

ha

ha

152 600
Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

126

350

44 100

208

350

72 800

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

3
5
116 900

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

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 bez DPH
DPH
Celková cena díla včetně DPH
1)

361 120 Kč
152 600 Kč
116 900 Kč
630 620 Kč
132 430 Kč
763 050 Kč

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Jihlavě dne: 30. 06. 2016

V Českých Budějovicích dne: 27. 06. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………………
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

……………………………………………………………………
Ing. Robert Šinkner, MBA
místopředseda představenstva
GEFOS a. s.
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