Č. smlouvy objednatele: 961-2020-523101
Č smlouvy zhotovitele: 46/2020

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 961-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 46/2020, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 11. listopadu 2020 a dodatku č. 2 ze dne 26. května 2021, na zhotovení stavby
„Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:
Objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:
Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:
IngRenata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :
jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:
z49per3
V technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Sídlo pobočky:
Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :
blansko.pk@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitelem:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:
Zastoupený:

U Svitavy 2, 618 00 Brno
Ing. Jiří Pavlíček
Ing. Libor Vajík
Lydie Zájedová
Telefon :
xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:
tdscd9v
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
KB, a.s., pobočka Brno-venkov
Číslo účtu:
36302641/0100
IČO:
469 74 687
DIČ :
CZ469 74 687, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohody smluvních stran se snižuje celková cena díla za provedení stavby společných zařízení
v k. ú. Borotín o hodnotu vedlejších a ostatních nákladů. Z výkazu výměr se vypouští položky jejichž
obsahem je zajištění zvláštního užívání komunikace, náklady spojené s povinnou publicitou a zajištění
zkoušek betonu.

•
•

•

S ohledem na trasu návozu a odvozu materiálů na stavbu nebude nutno zajišťovat zvláštní užívání
komunikace.
Při zpracování projektové dokumentace nebyl známý zdroj financování projektu, pro případ
financování stavby z prostředků Evropské unie, zahrnoval položkový rozpočet i náklady spojené
s povinnou publicitou - informační tabule, s ohledem na jiný zdroj financování stavby se tabule
nebudou instalovat.
Projekt neobsahuje nosné betonové či železobetonové konstrukce, u nichž by byly vyžadovány
zkoušky pevnosti. v tomto případě jsou zkoušky zcela bezpředmětné.

Cena těchto prací (méněprací) činí celkem 110 000,00 Kč bez DPH (133 100,00 Kč vč. DPH).
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou uvedené změny (méně
a vícepráce) považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.
Objednatel bude postupovat v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných
zakázek č. 07/2016 ze dne 20. září 2016, ve znění změny č. 8, čj. SPU 256278/2021 ze dne 5. srpna 2021,
která upravuje postup pro zadávání veřejných zakázek.
Na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:
Čl. III Cena díla nově zní:
Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran
ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 15 906 112,71 Kč bez
DPH (slovy:patnáctmilionůdevětsetšesttisícjednostodvanáctkorun českých 71/100).
Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 30. července 2020,
je navýšena dodatkem č. 2 o hodnotu víceprací a současně je dodatkem č. 2 a tímto dodatkem ponížena
o hodnotu méněprací tak, jak je specifikováno v rekapitulaci ceny díla.
Rekapitulace ceny díla:
Společná zařízení v k. ú. Borotín

Cena (Kč)

Původní cena díla (dle nabídky ze dne 30. července 2020

15 917 326,16

Méněpráce (dodatek č. 2)
Vícepráce (dodatek č. 2)
Méněpráce (dodatek č. 3)
Cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

-9 313,45
108 100,00
-110 000,00
15 906 112,71
3 340 283,67
19 246 396,38

Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací
dokumentace.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
Přílohy
1. Rozpočet méněprací - cesty
2. Rozpočet měněprací - revitalizace
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V Brně dne: 23.9.2021

V Brně dne: 22.9.2021

…………………………………………..
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

…………………………………………..
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

V Brně dne: 22.9.2021

…………………………………………..
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.
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Položkový rozpočet stavby
Stavba:

16-0343_2.1 Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic - cesty

Objekt:

16025-6

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

16025-6

Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

IČO: 01312774

Husinecká 1024/11a
Praha-Žižkov
13000

DIČ: CZ01312774

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

U Svitavy 1077/2
Brno-Černovice
61800

DIČ: CZ46974687

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

0,00
-55 000,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

-55 000,00

Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

-55 000,00 CZK
0,00 CZK

Zaokrouhlení

-55 000,00

Cena celkem bez DPH

v

dne

Za zhotovitele
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CZK

Položkový rozpočet
S: 16-0343_2.1

Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic - cesty

O: 16025-6

Vedlejší a ostatní náklady

R: 16025-6

Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky
Díl: VRN

Název položky
Vedlejší rozpočtové náklady

1 09 R

2 20 R

MJ Množství

soubor
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a
veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to
v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění
stavby.
soubor
Zajištění a provedení zkoušek betonu

Cena / MJ Celkem
-55 000,00

-1,00000

20 000,00

-20 000,00

-1,00000

15 000,00

-15 000,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu.
Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody (voděodolnosti).
3 21 R

soubor
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady
-1,00000
10 000,00
-10 000,00
na propagační cedule - dočasné. Na stavbě budou
osazeny informační plechové cedule. Každá bude
osazena na AL sloupku. Součástí také budou
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné. Na stavbě budou osazeny
informační plechové cedule - dočasné. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.
Zajištění umístění štítku o povolení stavby.

Cena včetně grafického zpracování a potisku.
4 30 R

soubor
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady
-1,00000
10 000,00
-10 000,00
na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2
informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude
osazena na AL sloupku. Součástí
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2
informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.
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Položkový rozpočet stavby
Stavba:

16-0343_2

Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic - revitalizace

Objekt:

16025-4

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

16025-4

Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

IČO: 01312774

Husinecká 1024/11a
Praha-Žižkov
13000

DIČ: CZ01312774

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

U Svitavy 1077/2
Brno-Černovice
61800

DIČ: CZ46974687

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

0,00
-55 000,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

-55 000,00

Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

-55 000,00 CZK
0,00 CZK

Zaokrouhlení

-55 000,00

Cena celkem bez DPH

v

dne

Za zhotovitele
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CZK

Položkový rozpočet
S: 16-0343_2

Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic - revitalizace

O: 16025-4

Vedlejší a ostatní náklady

R: 16025-4

Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky
Díl: VRN

Název položky
Vedlejší rozpočtové náklady

1 09 R

2 20 R

MJ Množství

soubor
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a
veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to
v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění
stavby.
soubor
Zajištění a provedení zkoušek betonu

Cena / MJ Celkem
-55 000,00

-1,00000

20 000,00

-20 000,00

-1,00000

15 000,00

-15 000,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu.
Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody (voděodolnosti).
3 21 R

soubor
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady
-1,00000
10 000,00
-10 000,00
na propagační cedule - dočasné. Na stavbě budou
osazeny informační plechové cedule. Každá bude
osazena na AL sloupku. Součástí také budou
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné. Na stavbě budou osazeny
informační plechové cedule - dočasné. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.
Zajištění umístění štítku o povolení stavby.

Cena včetně grafického zpracování a potisku.
4 30 R

soubor
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady
-1,00000
10 000,00
-10 000,00
na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2
informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude
osazena na AL sloupku. Součástí
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2
informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.
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