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Dodatek č„l
MOOREVÍTAL 2018 - pokračování ochrany rašelinišť
v Krušných horách - A. Opatřeni pro tetřívka obecného

Slizcí
Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

Interreq V A / 2014 -2020

číslo projektu 100290546
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 hig. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice
ve věcech technických jedná:
hig. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost ICŘ Teplice,
č. tel.: 724 524 906, e-mail: Frantisek.Havlicek@lesycr.cz
Tomáš Kunsta, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,
č. tel.: 725 257 543, e-mail: Tomas.Kunsta@lesycr.cz
Tomáš Králiček, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,
č. tel.: 725 257 836, e-mail: Tomas.Kralicek@lesycr.cz
Ing. Miloslav Šulc, specialista ochrany přírody KŘ Teplice,
č. tel. 725 257 318, e-mail: Miloslav.Sulc@lesycr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel44)
a
Dredger s.r.o.
IČO: 263 53 571
DIČ: CZ26353571
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845
sídlo: Dubina 30, 362 72 Kyselka
zastoupený: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Kohoutek
stavbyvedoucí: Tomáš Gerát
č. telefonu: 724 282 810 e-mail: gerat@dredger.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo účtu: 2635357133/5500
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento dodatek ke smlouvě o dílo:
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MOOREVITAL 2018-pokračování ochrany rašelinišť
v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecného

IV.

Cena za dílo
Mění se:.
1.

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo MOQREVITAL 2018
pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - A, Opatření pro tetřívka obecného
Rok 2018 - 50% celkových nákladů na stavbu:..................
Rok 2019 - 50% celkových nákladů na stavbu:.............

-

2.368.727,80 Kč bez DPH
2.368.727,79 Kč bez DPH

Celkem - rok 2018 - 2019: ..........................................
4.737.455,59 Kč bezDPH,
slovy čtyřimilionysedmsettřicetsedmtisícčtyřistapadesátpětkorunpadésátdevěthaléřů 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 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.

Odůvodnění:
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné v roce 2017 zahájit stavební práce a proto
dojde ke změně finančního plnění pro rok 2017. Celkové finanční náklady budou rozděleny na polovinu
a v roce 2018 bude prostavěno 50% a v roce 2019 také 50%.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Příloha č. 1 - Změnový list
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MOOREVITAL 2018 —pokračování ochrany rašelinišť
v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecného

Změna č:1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Datum změny:?.12.2017

Název veř. zakázky: ÍVIQOREVITAL 2018 - pokračování ochrany rašelinišť
v Krušných horách — A.opatření pro tetřfvka obecného
ZhotovitekDredger, s.r.o.
Objednatel:KŘ Teplice - LS Klášterec
Název akce (majetku):

Charakter akce:
4

N

IP

Čísla objektů:

Stavební díly:

NP

Popis změny:
Změna hodnoty plněni pro rok 2017 - 2019

Zdůvodnění změny:
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné v roce 2017 zahájit stavební práce a
proto dojde ke změně finančního plnění pro rok 2017. Celkové finanční náklady budou rozděleny
na polovinu a v roce 2018 bude prostavěno 50% a v roce 2019 také 50%.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):
do časového plánu (Ano/Ne):

NE

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

1:

Zvýšeni ceny o:
(Kč bez DPH)

1:

Podpis:

Datum:
NE
Termín dokončeni do:
Bilance:

15.11.2019

N:

Dopady: do ceny:
N:
Kyselka
ÍČ: 26353.571 DIČ: C

Konečná celková cena veř. zakázky po změně
Zástupce zhotovitele - jméno: p. Gerát

Datum:7.12,2017

Zástupce objednatele - jméno: p. Kunsta - LS Klášterec

Daíum:7.12.2017

Přílohy: rozpočet vícepráce

i.o. <s)

OREDGER

Konečná celková cena akce po změně

Podpis: T4 V24 <p l
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