Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO L S9Í9/20 í 7/275
L
Lesy České republiky, s. p.
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový 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. Danielem Vlkanova, Ph.D.,
MBA, ředitelem KŘ Choceň
ve věcech technických jedná: Ladislav Dorňák (technický dozor)
č. telefonu: 724 524 277, e-mail: ladislav.dornak@lesvcr.cz1
banlcovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy
(dále jen „objednatel44)
a
HELP, silnice - železnice s. r. o.
IČO: 274 97 976
DIČ: CZ27497976
zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566
sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupený: Tomáš Teplý-jednatel společnosti
ve věcech technických jedná: Milan Janespal
č. telefonu: 775 780 537, e-mail: janespal.help@ustinadorlici.cz
bankovní spojení: ČSOB, a. s. pobočka Svitavy, číslo účtu: 201727249/0300
(dále jen „zhotovitel44)

II.
Při provádění stavebních prací na akci: “Opravy a TZ LC na LR Radiměř - LS Svitavy44, v rozsahu
dle smlouvy o dílo č. S919/2017/275, uzavřené dne 16. 10. 2017, byla zjištěna potřeba některých
dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech
a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce - navýšení
plochy podkladu ze ŠD fr. 0/125 tl. 200 nnn. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle
odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové
dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.
Rekapitulace nákladů:
Opravy LC na LR Cena původní SoD
Radiměř - LS Svitavy

385.423,81 Kč
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Méněpráce
0,- Kč

Vícepráce

Nová cena SOD

73.594,67 Kč

459.018,48 Kč

1
Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:
III.
Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. Ruší se
původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:
Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 459.018,48 Kč bez
DPH, slovy: čtyřistapadesátdevěttisícosmnáctkorunčeskýchčtyřicetosmhaléřů 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.
Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr
víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné
provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.
1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/275 zůstávají nezměněna.

2.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že
se na tento dodatek vztahuje povinnost 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 vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění.

3.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním
souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taliová 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.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
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Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezřeni ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokolí z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je v rozpora se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
Přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz výměr víceprací
Příloha č. 2: Změnový list

2 0 11 2017

V Ústí nad Orlicí, dne: 16,11.2017

V Týništi nad Orlicí, dne:

Za zhotovitele
Tomáš Teplý
Jednatel společnosti
HELP, silnice - železnice s. r, o.

Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.
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Změna c: 011

LlilíilLW»Y/Ý I jnT Vií/WM Y

Datum zrněny: 15.11,2017

Název veř. zakázky: Opravy a TZ LC na LR Radiměř - LS Svitavy (§§19/2017/275)
Zhotovitel: HELP, silnice ~ železnice

Moravská 637, 562 03 Ústí naci Orlicí

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KR Choceň
Název akce (majetku):

Charakter akce:

Clsla objektů:

Stavební díly:

N
Popis změny:
1. oprava
2. oprava
3. oprava
4. oprava

LC Krchňákova: navýšení plochy podkladu ze ŠD tl. 200 mm o 95 m2
LC Muzlovská: navýšení plochy podkladu ze ŠD tl. 200 mm o 91 m2
LC U kaštanů: navýšení plachy podkladu ze ŠD tl. 200 mm o 165 m2,
přibil. linky pcir. 126B: navýšení plochy podkladu ze ŠD tl. 200 mm o 70 rn2

Zdůvodnění změny:
V průběhu realizace díla byly zjištěny potřeby změny rozsahu prací oproti původní PD. U všech čtyř
lesních cest se jedná o navýšeni plochy výsprav podkladu ze štěrkodrti tloušťky 200 mm z frakce 0/125
mm. Rozdíl mezi uvažovaným množstvím v PD a skutečností vznikl tím, že cesty byly intenzivně
využívány pro těžební zásahy, často i v nepříznivých klimatických podmínkách.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

M©

clo projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):
do časového plánu (Ano/Ne):

Termín dokončení do:

Ne

Podpif

Datum:
15.11.2017

20.11.2017

Bilance:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N:

Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N:

0,-

do ceny:
Dopady:

+73.594,67

Kč bez DPH

73.594,67

Konečná celková cena akce po změně
Konečná celková cena veř. zakázky po změně

459.018,48 Kč bez DPH

459.018,48 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:
1. Janespal

Datum: 15.11.2017

.. Dorňák

Datum: 15.11.2017

Zástupce objednatele»jméno:

Přílohy: 4x rozpočet vlceprací dle jednotlivých LC

Poznámka: změny zaznamenány do SD a odsouhlaseny autorským dozorem.

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR -.vícepráce
Stavba Oprava LC Krchňákova
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
C.

!

|

KCN

HELP, sílnice-žeieznice s.r.o.
I

j

Kód položky

Popis

!

s
15S4SS1111

998
(298225111

Množství
celkem

Cena jednotková |

Cena celkem

Hmotnost

f
?

1

cs?ke^

Práce a dodávky HSV
Komunikace pozemní
| Podklad ze šiěrkodriš po zhutnění tloušťky 20 cm, fr 0-125

13 205.00
m2

95,000

139,OOj

Přesun hmot

\

2(221

( MJ
I

HSV

1 j|221

!

Zpracoval:
Datum: 15.11.2017

3 401,87
I*

přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene

Ceikera

13 205,00

|
41,895

S4

OQ Í

3 401,3/

16 606,87

0,441 i

- 'l .333
s jj0ft

,
i

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝHER - vícepráce
Stavba: Oprava LC Muziovská
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Č.

l

1

KCN

HELP, silnice-žeieznice s.r.o.

Zpracoval:
Datum: 15.11.2017
Popis

Kód položky

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikace pozemní

1Í221

1564861111

998

Přesun hmot

2(221

Js98225111

[přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, fr 0-125

I MJ
I

Množství
celkem

1
Cena jednotí :š

Cena

cslksm

;!

-IrToínosí

|l

12 §49,00
jm2

91,000

139,001

Celkem

40,131

81,20

3 258,64j

15 907,64

Strana 1 z 1

40,131
0,4411

40,131 i

0,000j

0.00:

3 258,64

l

i*

12 649,00)

Hmotnost
'
”

ROZPOČET SITKAZEH VÝMĚR - víceprace
Stavba Oprava LC U kaštanů
Objekt:

Objednáte!:

Zhotovitel:
Místo:

HELP, silnice-železnice s.r.o.

.
I
|
C.
KCN | Kód položky
............. 1

HSV
5
lj221

{564861111

1
2|221

938

Zpracoval:
Datum: 15.11.2017
Popis

| ... j
IV! J
1
|

Množství
„
celkem

í
Cena jednotková

Cena celkem

Hmotnost

1

\

celkem

Práce a dodávky HSV
Komunikace pozemní
{Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm, fr 0-125

22 935,00
|m2

{

165,000

|t

I

72,765

139,00

Přesun hmot
|Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene

{3SS225111

0.441 j

72,765

j
o.ooof

0,000

5 908,52
81,20

Celkem

22 935,00

5 908,52

28 843,52

ROZPOČET S \T5CAZEM WMEK - vícepráce
Stavba Oprava pňbi. Linka por. 12SB
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

HELP, silnice-žeieznice s.r.o.

I
G.

KCN

Kód položky

I

1|221

j

Zpracoval:
Datum: 15.11.2017
Popis

HS¥

Práce a dodávky HS¥

S

Komunikace pozemní

5S48S1111

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, fr £3-125

998

Množství
celkem

Osns j'$dnoi'\Cvá

Cena csiksm

9
m2

139, OOj

70,000

Přesun hmot
|Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene

2)221

MJ
l

|

998225111

3Q,S70j

Celkem

2 506,64

12 286,64
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1

o- --0,441 i

506,64

!
81,20)

;!

730,00
9 730,00

2
j

Hmotnost

3j,3~:

U';
o.oool!

0,000 ti

