Č.j. objednatele: SPU 260338/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 21051-01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2021/504203
(dále jen „dodatek č. 1“)
ke smlouvě o dílo č. 10/2021/504203 ze dne 25. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) na realizaci
stavby „Výstavba polní cesty C 26 v k.ú. Horská Kvilda“ uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřený
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
zastoupený:
Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
Bc. Milan Václavík, DiS.; Ing. Libuše Špačková
+420 727 956 729
klatovy.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

sídlo:

Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupený:
tel./fax:

xxxxxx, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

ID DS:

tqasgee

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx
tel./fax:

xxxxxx

e-mail:

xxxxxx
xxxxxx

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Č.j. objednatele: SPU 260338/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 21051-01
číslo účtu:

1063004492/5500

IČO:

453 57 307

DIČ:

CZ45357307 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,
vložka 221.
(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)
V souladu s ustanovením článku XVIII. odstavce 5. smlouvy, zavřely smluvní strany níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým dochází ke změně ceny
díla dle článku III. odst. 4 smlouvy.

I.
Předmět dodatku
1. Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto:
Původní cena SOD:
Celková cena díla bez DPH

925 852,42 Kč

DPH 21% činí

194 429,01 Kč

Celková cena vč. DPH

1 120 281,43 Kč

Vícepráce cena:
Celková cena díla bez DPH

7 897,06 Kč

DPH 21% činí

1 658,38 Kč

Celková cena vč. DPH

9 555,44 Kč

Méněpráce cena:
Celková cena díla bez DPH

66 410,52 Kč

DPH 21% činí

13 946,21 Kč

Celková cena vč. DPH

80 356,73 Kč

Nová cena po přičtení víceprací a odečtení méněprací:
Celková cena díla bez DPH

867 338,96 Kč

DPH 21% činí

182 141,18 Kč

Celková cena vč. DPH

1 049 480,14 Kč

Výše provedená změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Č.j. objednatele: SPU 260338/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 21051-01
II.

Odůvodnění změny

Výše uvedená změna je zapříčiněna:
1. Při aktualizaci rozpočtu na novou cenovou úroveň došlo k automatické změně měrné
jednotky u položky č. 2 (původně m3 a nově m2). U položky č. 9 je měrná jednotka v m3
a jelikož jsou obě položky provázány automaticky přes figuru „ornice“, objevila se
u položky č. 9 po aktualizaci špatná výměra (plocha místo objemu – chybně 601,863
m3 a správně 95,758 m3). Projektant si této chyby nevšiml a nedošlo k úpravě výměry
v položce č. 9 přenásobením plochy tloušťkou snímané vrstvy. Dále byl v položce č. 2
chybně uveden výpočet výměry, který byl rovněž opraven (chybně 601,863 m2 a
správně 638,388 m2).
2. V průběhu výstavby polní cesty C 26 v k.ú. Horská Kvilda došlo k několika úpravám
stavby, které byly způsobeny zejména činností ostatních investorů v okolí cesty,
hloubkou uložení inženýrských sítí, jejich stávajícím stavem a činností správce vedení
NN mimo realizovanou cestu C 26. Úpravy se týkají upřesnění množství sejmuté ornice
podle skutečnosti, skutečného provedení množství odkopávek, skutečného provedení
úpravy kanalizační šachty a záměny ŠD krajnic za asfaltový povrch.

1.

2.
3.
4.

5.

III.
Závěrečná ustanovení
Vícepráce i méněpráce byly schváleny technickým dozorem investora
a objednavatelem stavby. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je rozdílový soupis prací –
vícepráce a rozdílový soupis méněpráce.
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají
v platnosti.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku
č.1 má platnost originálu.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem
a dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Klatovech dne 20. 07. 2021

V Klatovech dne 19. 07. 2021

……………………………………

……………………………………

Objednatel
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy

Zhotovitel
xxxxxx
ředitel společnosti

Státní pozemkový úřad

oprávněn na základě plné moci
Silnice Klatovy a.s.

Administrátor VZ/
v souladu s MP:

PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy l., 339 01
Klatovy, zapsaná v obchodním rejstfiku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále
jen „společnost")
zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti
tímto zmocňuje
pana
1. ) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. ) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním
úřadem.
Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.
Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.
K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.
■
Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.
V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Polní cesta C 26 v k.ú. Horská Kvilda
Objekt: SO 101 Polní cesta - vícepráce
Objednatel: Státní pozemkový úřad
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo: Horská Kvilda
Č.

Kód položky

Zpracoval:
Datum: 30. 6. 2021
Popis

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

2 121151123

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

7 897,06
584,40
m2

(638,388-601,863)

36,525

16,00

584,40

36,525

změna plochy dle aktualizace od projektanta tl. 10cm

4
41 452112111

Vodorovné konstrukce
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

83,20
kus

1

1,000

83,20

83,20

1,000

kanalizační šachta

5
13a 564831111

Komunikace
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 100 mm

7 154,50
m2

10*5

50,000

64,70

3 235,00

280,00

1 820,00

12,00

78,00

14,00

91,00

201,00

1 306,50

50,000

sanace tl. 10cm

14 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2

6,500

26*0,25

6,500

vozovka místo krajnice
17 573211108

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2

26*0,25
18 57321111R

19 577134121

8
42 899104112

Postřik infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu
silničního, v množství 0,70 kg/m2

6,500
6,500

m2

6,500

26*0,25

6,500

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2

6,500

26*0,25

6,500

Trubní vedení

624,00

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro
třídu zatížení D400, E600
kus

1,000

1

1,000

624,00

624,00

kanalizační šachta

99
37 998225111

Přesuny hmot a suti
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

74,96
t

1,874

40,00

74,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Polní cesta C 26 v k.ú. Horská Kvilda
Objekt: SO 101 Polní cesta - vícepráce
Objednatel: Státní pozemkový úřad
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo: Horská Kvilda
Č.

Kód položky

Zpracoval:
Datum: 30. 6. 2021
Popis

1,874

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1,874

Celkem bez DPH

7 897,06

DPH 21%

1 658,38

Celkem včetně DPH

9 555,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Polní cesta C 26 v k.ú. Horská Kvilda
Objekt: SO 101 Polní cesta - méněpráce
Objednatel: Státní pozemkový úřad
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo: Horská Kvilda
Č.

Kód položky

Zpracoval:
Datum: 30. 6. 2021
Popis

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

2 121151123

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

-66 410,52
-40 378,88
m2

-638,388/2

-319,194

16,00

-5 107,10

85,00

-850,00

191,00

-1 910,00

60,00

-32 511,78

-319,194

odpočet sejmutí ornice tl. 10cm

3 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do
500 m3

m3

-(10*5*0,2)

-10,000
-10,000

odpočet sanace tl. 20cm

8 AG.R-1

Přebytečný výkopek zůstává k dispozici zhotoviteli.
Položka zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného
výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy,
uložení a hrubého urovnání
m3

-10,000

-(10*5*0,2)

-10,000

odpočet sanace tl. 20cm

9 AG.R-2

Přebytečná ornice, zahrnuje náklady na uložení
přebytečné ornice v souladu s platnou legislativou,
včetně dopravy

m3

-(601,863)+95,758-35,758

-541,863
-541,863

odpočet sejmutí ornice tl. 10cm + změna m3 dle
aktualizace od projektanta

5
13 564871116

Komunikace
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 300 mm

-12 700,00
m2

-(10*5)

-50,000

210,00

-10 500,00

100,00

-2 200,00

-50,000

odpočet sanace tl. 20cm

15 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100
mm
m2

-22,000

-(26*0,25)-(6*0,25)-(26*0,25)-(30*0,25)

-22,000

odpočet krajnice

8
20 894411121

Trubní vedení
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky
vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30,
na potrubí DN přes 200 do 300

-12 482,00
kus

-1

-1,000

8 112,00

-8 112,00

1 480,00

-1 480,00

2 890,00

-2 890,00

-1,000

odpočet šachty
21 59224160

22 59224168

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

kus

-1,000

-1

-1,000

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla
poplastovaná kapsová
kus

-1,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Polní cesta C 26 v k.ú. Horská Kvilda
Objekt: SO 101 Polní cesta - méněpráce
Objednatel: Státní pozemkový úřad
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo: Horská Kvilda
Č.

Kód položky

Zpracoval:
Datum: 30. 6. 2021
Popis

MJ

-1

99
37 998225111

Množství
celkem

Cena
jednotková

-1,000

Přesuny hmot a suti
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
-21,241

Cena celkem

-849,64
t

-21,241

40,00

-849,64

-21,241

Celkem bez DPH

-66 410,52

DPH 21%

-13 946,21

Celkem včetně DPH

-80 356,73

