Vrbový potok, ř. km 0,983 - 2,300 - stavebně technický průzkum, Dodatek č. 2

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č.: 29/OU/404158/2017/75
název akce: Vrbový potok, ř. km 0,983 - 2,300 - stavebně technický pražkům
uzavřené dne: 23.8.2017
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel")
a
České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav
IČO: 684017700
DIČ: CZ684017700
Zřízena ze zákona 111/1998 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku
Statutární orgán: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc, FEng.
Zastoupený: doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D, ředitelem ústavu
Číslo telefonu: +420 224 353 545, e-mail: jiri.kolisko@cvut.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 6
Číslo účtu: 19-5504300237/0100
(dále jen „zhotovitel")
uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, tento
Dodatek č. 2
I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele stavebně
technologický průzkum na „Vrbový potok, ř. km 0,983 - 2,300 - stavebně technický
průzkum".
Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení méněprací činí 285 000,- Kč bez DPH.
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II.
Objednatel požadoval pro posouzení geologických poměrů zakládání provedení čtyř kusů
svislých vrtů. Z důvodu velké hustoty inženýrských sítí uložených v prostoru podél koryta
vodního toku v intravilánu obce bylo dohodnuto provedení dvou svislých vrtů menší vrtnou
soupravou než původně uvažovanou, kterou nelze vrty z důvodu stísněných poměrů provést.
Po provedení svislých vrtů malou vrtnou soupravou bylo zjištěno, že touto vrtnou soupravou
nelze dosáhnout požadované hloubky vrtů z důvodu velmi tvrdého podloží v malé hloubce
pod terénem. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že tyto vrty nebudou provedeny a
náklady na geologický průzkum budou poníženy o původně uvažované částky za provedení
těchto dvou svislých vrtů.
Jedná se o níže uvedené náklady:
Odběr svislých jádrových vývrtů (sondy pro ověření zakládání)
- původně uvažovány 4 ks svislých jádrových vrtů za 42 000 Kč
- fakturovány budou pouze dva provedené vrty, tj. 21 000 Kč
Laboratorní práce
- původně uvažovány 4 ks svislých jádrových vrtů za 48 000 Kč
- fakturovány budou pouze dva provedené vrty, tj. 24 000 Kč
Geodetické zaměření
- původně uvažovány 4 ks vrtů za 7 500 Kč
- fakturovány budou pouze dva provedené vrty, tj. 3 750 Kč
Celková cena méněprací: 48 750 Kč
Celková cena díla po odečtení méněprací je 285 000 Kč (slovy dvěstěosmdesátpěttisíc korun
českých).

IV.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je
oběma smluvními stranami řádně podepsán.
V.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne JI 9 • 9? '20'TJ—

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

V Praze dne

doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D.
Ředitel Kloknerova ústavu
ČVUT v Praze

