č. objednatele: 813-2014-508101/5

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 5
č. objednatele: 813-2014-508101
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l:
Adresa:
zastoupený
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice
Husitská 1071/2m 415 02 Teplice
xxxxxxxx
xxxxxxxx
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774/CZ01312774

dále jen „objednatel“
a
Z h o t o v i t e l:
sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
xxxxxxxx, jednatelem
xxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxxxxxxx
Tel./Fax:
xxxxxxxx/xxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxx
ID DS:
s85762s
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
0720092329/0800
IČ/DIČ:
40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka
1442
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx
xxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo ze dne
2. 9. 2014 č. objednatele: 813-2014-508101 (dále jen „dodatek“)
Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stadice (jedná se o k.ú. Stadice a část k.ú.
Lochočice dále jen „ KoPÚ“)
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Čl. I
Předmět a účel dodatku
1. Na základě projednání změny smlouvy ze dne 18. 5. 2018 dochází ke změně u dílčího
fakturačního celku 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo
trvalých a lesních porostů; výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých
a lesních porostech a u dílčího fakturačního celku 2.3. – potřebné podélné a příčné profily
prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro
vodohospodářskou část PSZ.
2. V souladu s rozsahem skutečně provedených pracíí dochází ke snížení původně
předpokládaných měrných jednotek uvedených v příloze k SoD u dílčího fakturačního celku
2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních
porostů ze 100 MJ na 20 MJ; výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ
v trvalých a lesních porostech z 12 MJ na 10 MJ a u dílčího fakturačního celku 2.3. –
potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,
včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ ze 100 MJ na 41 MJ.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 1 smlouvy o dílo č. objednatele 699-2013-508101
upravuje následovně:

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 k dodatku č. 5 k SoD, která je
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) 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

723 800,- Kč
493 560,- Kč
316 840,- Kč
1 534 200,- Kč
322 182,- Kč
1 856 382,- 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.
4. Zároveň se mění příloha ke SOD – KoPÚ Stadice a to počtem měrných jednotek u výše
uvedených dílčích fakturačních celků a následnou úpravou ceny. Příloha je součástí tohoto
dodatku.
5. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním
obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. V této části se
smlouva mění tak jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
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Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění 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).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz toho připojují své podpisy.
V Teplicích dne:

V Plzni dne:

Objednatel

Zhotovitel

---------------------------------------

-------------------------------------------

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

xxxxxxxx, jednatel
statutární orgán zhotovitele

Příloha:
1. Příloha k dodatku č. 5 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Stadice + část k.ú. Lochočice
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