DODATEK Č.l SMLOUVY O DÍLO
č. S928/2017/278
I.

Smluvní strany
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: Bc. Jana Souchová ( technický pracovník pro stavební činnost)
č. telefonu: +420 725 257 878 e-maikjana.souchova@lesycr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel44)
A
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
IČO: 480 355 99
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku u KS v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
korespondenční adresa: U Panelámy 881 /III, 377 01 Jindřichův Hradec
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Martin Kolář, DiS, ČKAIT : 1400552
č. telefonu: 602 613 922 e-mail: m.kolar@swietelskv.cz
pověřen vedením stavby: Lukáš Beránek, č.tel. 724042712
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 994 404 - 014 713 7001/0800
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:
IV.
Cena za dílo
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1. Vzhledem k vícepracem lc méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na
2 979 963,15 Kč bez DPH, slovy dvamilionydevětsetsedmdesátdevěttisícdevětsetšedesáttři koruny
české patnáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj.
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
Původní cena za dílo bez DPH:

2 931 756,62 Kč

Méněpráce bez DPH

-14 973,63 Kč

Vícepráce bez DPH:

63 180,16 Kč

Konečná cena za dílo bez DPH:

2 979 963,15 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy.
2. V případě změn díla (méněprací ) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této
smlouvy (dále jen „rozpočet44), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník44). Pro výpočet jednotkové
ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,
b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.
Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání
veřejných zakázek.

XIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami. Y případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnbst uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho
uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
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2.

V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p.
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a
nastavují postupy lc prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj.
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7.

Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha - změnový list stavby a rozpočet víceprací a
méněprací

Y Jindřichově Hradci, dne: 30.10.2017

Martin Kolář, DiS
ředitel oblasti J.Hradec
I ’
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V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 31.10.2017

Ing. RadekPomije
ředitel KR České Budějovice

Změna č:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Datum změny:

Název veř. zakázky:

Oprava LC Rajská

Zhotovitel:

SWiETELSKY stavební s.r.o.
IČO: 48035599, D1Č:CZ48035599

Objednatel:

Lesy České republiky s.p„, KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku):

Charakter akce:

Oprava LC Rajská

Čísla objektů:

Stavební díly:

O

Popis změny: Obsyp propustků z asfaltového recyklátu, použití nakoupených kamenů místo stávajících
na kamenná čela, náhrada lože ze ŠD ložem betonovým.
Zdůvodnění změny: Po odkopu konstrukčních vrstev pro HS pod potrubím bylo zjištěno neúnosné
podloží, proto bude lože ze ŠD nahrazeno betonovým (o rozměrech 0,6 x 0,2 x délka propustků). Po
dohodě TDI se zhotovitelem bylo dohodnuto, že navrhovaný obsyp potrubí je nevyhovující, proto dojde
k obsypu z asfaltového recyklátu. Po rozebrání stávajících čel propustků bylo zjištěno, že původní kámen
je nevhodný, a proto ho není možné znovu použít, čela budou zhotovena ze zakoupeného kamene.
Podpis:
Datum:
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
nutný souhlas projektanta
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

ano

do časového plánu (Ano/Ne):

Dopady: do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: -14 973,63
Kč bez DPH

Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: +63 180,16,Kč bez DPH

ano
Termín dokončení do:

30.10.2017

Bilance:

+ 48 206,53- Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně

2 979 963,15,- Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

2 979 963,15,- Kč bez DPH
Podpis:

Zástupce zhotovitele - jméno:

Jan Hanousek

Datum:
30.10.2017

z

y
Podpis:/
' / i'

j

I 'lit 11

Zástupce objednatele - jméno:

Přílohy:
Výkaz výměr, kopie SD
Poznámka:

Jana Souchová

Datum:

30.10.2017
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Tištěno dne: 18.10.2017

(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N18-I14-0Í31

OPRAVA LC RAJSKÁ VÍCEPtóOE, MÉNĚPRÁCE

SO01 Vícepráef

Položka
i

Taxi

132201201

Q5K),4*2*38=

mj.

Množství

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 100 ni3

Celkem

csna/mj.

15,200m3

221,98

3 374,10

6,480m3

19,89

128,89

W,2m$

V SOD položíme. 5
2

132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

15,2/2-7,m
V SOD položka 6.6
3

162201101

12,96/2

0,60000

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až

15,200m3

27,08

411,62

15,200m3

14,40

218,88

15,200m3

1 088,13

16 S39,Si

8,640m3

1 045,46

9 032,77

17,990m3

186,53

3 355,67

65,000t

374,26

24 326,90

112,6801

50,40

5 679,07

112,680t

1,00

112,68

4

V SOD položka 6.7
4

171201201

Uložení sypaniny na skládky

Rozprostření zeminy.
V SOD položka č. 10
5

274313611

Základové pásy z betonu tř. C 16/20

Bot. základ povíkammmcekšO,5*M,4*d!2*38kusů=15,2m3
Dtečl. IV., orM.2bň
2550,00 Kč * (2931758,62/6870453,81)= 1086,13Ki/m3
6

212312111

Lože pro trubky z betonu prostého

O/KO,2:72=3,64m3

Dis Ěl. IV., odst.2h/2
2450,00 Kě * (293í75S,md70m91M045.46Kč/m3
7

175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3
m

30.9542,88500= 17,99
V SOD položka
8

R-materiál

9

998225111

6.12,

Recyklát pro obsyp potrubí
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
monolitickým betonovým nebo živičným

Základové pasy 15,2/2=3ů,4t
Lože 8,64*2=17,281
Recyklát 651

Celkem
V SOD položka 6.39
10

998225194

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, živičným, betonovým do 5000 m

V SOD položím 6.40
CELKEM

SO02 Méněpráce

Odbytová cena bez DPH:

63 180,16
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Tištěno dne: 18.10.2017

(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:N18-014-0131
Položka
1

OPRAVA LC RAJSKÁ VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE

Text

997013831

Množství

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce

mj.

-1 Ó73,891t

Celkem
1,00

-1 073,89

162,57

-13 899,74

(skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na stíácíoo (skiádkovm)
2

564861111

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm - fr. 0/32

-85,500m2

Podklad ze Hěrímciríí $D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění il. 200 mm
"<í.v. 1-7, T2P - propiisiky

0,00000

IfiPPPlSPmkSm

0,00000

CELKEM

STAVBA CELKEM

IMabídku zpracoval:
Předáno dne:

, ,

Sazba DPH
15,00
21,00

DPH celkem
7484,89
-355,47

Odbytová eena bez DPH:

44 373,83

Odbytová cena bez DPH ■

48 206,53

Odbytevá eena s DPH:

55 335,95

