Č.j. objednatele:1268-2016-521101
Č.j. zhotovitele: S17-036-0063

D O D A T E K č. 4
ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:
Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa

Smluvní strany
Objednatel:
Sídlo:
zastoupený:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx, vedoucí Pobočky Olomouc
xxxxxxx, odborný rada Pobočky Olomouc
xxxxxx
xxxxxx
z49per3
xxxxx
xxxxx
01312774
není plátcem DPH

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

OZ : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS
MORAVA

zastoupení ve věcech smluvních :

Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě
plné moci
xxxxx
xxxxx
amx5p38
xxxxx, AO – v oboru DS
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
480 35 599
CZ 48035599

tel./fax:
e-mail:
ID DS:
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení díla
s názvem: „Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa“.

Čl. I Předmět dodatku
Předmětem uzavřeného Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je nepodstatná změna hodnoty závazku ze
smlouvy, a to provedení kabinetních archeologických prací - vícepráce, které vznikly v průběhu
realizace stavby u stavebního objektu SO03 – Polní cesta HC4b.
Při realizaci stavby byl u stavebního objektu SO03 učiněn archeologický nález. Dle ust. § 23 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena terénní část
záchranného archeologického výzkumu (řešeno Dodatkem č. 2). Na terénní práce navazují kabinetní
archeologické práce s níže uvedeným rozsahem:

Profese / hod. sazba (Kč)
Archeolog
460
Antropolog
460
Dokumentátor
270
Konzervátor
270

Počet pracovníků Počet hodin
1
27
1
16
1
13
1
18

Součet hodin
27
16
13
18

Celková částka (bez DPH, DPH = 21%):

Částka
12 420 Kč
7 360 Kč
3 510 Kč
4 860 Kč
28 150 Kč

Celková výše víceprací činí 28 150 Kč, o tuto částku se navýší cena za dílo.
Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek
č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II Cena díla
Dodatkem č. 4 se mění ustanovení článku III. Cena za dílo, bod 4 takto:
Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena včetně DPH

13 488 855,- Kč
2 832 660,- Kč
16 321 515,- Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1268-2016-521101, č. sml. zhotovitele:
S17- 036-0063, uzavřené dne 27. 9. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 11. 2016,
dodatku č. 2 uzavřeného dne 13. 4. 2017 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 6. 6. 2017 se nemění a
zůstávají nadále v platnosti.
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) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se
tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní
strany se dále dohodly, že tuto smlouvu 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 ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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4. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má
povahu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své
podpisy.

V Olomouci dne 31. 5. 2018

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

V Olomouci dne 31. 5. 2018

……………………………………
zhotovitel
Ing. Jakub Hříva
Ing. Vlastimil Peštál
ředitel obl. Olomouc
technik odd. přípravy
na základě plné moci
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