DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. S911/2017/468
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
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 Podpisového řádu č. 019/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík,
ředitel Krajského ředitelství Frýdek Místek
ve věcech technických jedná: Ing.Ivan Kubik, č. telefonu: 724523585 e-mail: ivan.kubik@lesycr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel")
a

Lesostav s.r.o.
IČO: 24202274
DIČ: CZ24202274
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského osudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55020
sídlo: Jesenická 5, 792 01 Bruntál
zastoupený: David Vrla, jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Libor Jacko
č. telefonu: 602 580 250 e-mail: jacko@projekty-vozovky.cz
bankovní spojení: Komerční Banka Bruntál, číslo účtu: 107-1983490227/0100
(dále jen „zhotovitel")

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

Předmět dodatku smlouvy
Předmětem Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo číslo S911/2017/468 (zakázkové číslo objednatele) ze
dne 7.11.2017 je změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.
Cena za provedení díla je stanovená v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující
veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/468
(zakázkové číslo objednatele) ve výši:
615 992,75 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/468
Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:
Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací souvisejících
s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných méněprací ve výši:
-12 200,- Kč Kč bez DPH cena za méněpráce
-12 200,- Celkem Kč bez DPH za dodatek č.2

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/468 včetně dodatku č.2:

603 792,75 Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací objednatelem jsou následující
skutečnosti:
-

Cesta je dostatečně odvodněna, není třeba instalovat příčné odvodnění.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2
vyhotoveních.

V Bruntále, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne:

2 0 04 2018

"jéSlá^Wotiruntal
iv _____ 4 Olfc C: CZ24202274
bn 725 196 60o

David Vrla
jednatel společnosti
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Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KŘ Frýdek-Místek

'

-

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: LC Kalvárská
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Č.

KCN

12 R
13 R

Zpracoval: Ing. Ivan Kubik
Datum: 18,4.2017
Kód položky

Popis

MJ

Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

R002

Demontáž svodnic Reverdo do štěrku s její opětovnou
montáží

ks

4,000

-600,00

-2 400,00

R003

Demontáž stávající svodnic Reverdo a montáž nnové
svodnice vč, dodání materiálu; svodnice dl 6m

ks

2,000

-4 900,00

-9 800,00

Celkem

-12 200,00
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