Dodatek č. 1
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2619/2017
"Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje"
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem
hejtmana
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7964000277/0100
dále jen „objednatel“

a

M - SILNICE a.s.
se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s., na základě plné moci
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800
evidence: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová zn. B
430
dále jen „zhotovitel“
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takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou
objednatelem pod č. OLP/2619/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v
příloze tohoto dodatku.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá
z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se
snižuje o částku 217 157,00 Kč bez DPH, tj. 262 759,97 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

2 688 306,10 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.
134/2016 bez DPH - vícepráce

0,00 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4
zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce

- 217 157,00 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze
smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
DPH

2 471 149,10 Kč
518 941,31 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a
odečtení ceny méněprací včetně DPH

2 990 090,41 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a
zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací,
sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
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Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží
zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude
zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i
v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto
dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2424/17/RK ze dne 19.12.2017.

V Liberci dne 30.1.2018

V Jičíně dne 22.1.2018

………………………………

…………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana

Ing. Jiří Albrecht, ředitel
oblastního závodu SEVER
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje“
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje“, která byla vypsána Libereckým
krajem.
V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna
analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 – komunikace
Odůvodnění méněprací
Méně práce vznikly z důvodu neprovedení některých prací a to především po zaměření skutečných ploch
asfaltových povrchů. Dále byl zjištěn velice dobrý stav stávajícího svislého dopravního značení, takže
nedošlo k výměně za nové značky. Vzhledem k nutné úpravě odvodnění, nebylo nutné instalovat zábradlí.
Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje
Kód

Název

Mj

572211
574A04
574C05

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16

m2
m3
m3

počet
Mj
936
11,7
25,55

cena/Mj

celkem

11
4 470,00
4 240,00

-10 296,00
-52 299,00
-108 332,00

5 - Komunikace
9
9111A1
914131
914133

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 DEMONTÁŽ
9 - Ostatní konstrukce a práce
SO 101 - Silnice III/28610

1/2

-170 927,00
m

6

1 825,00

-10 950,00

KUS

9

3 630,00

-32 670,00

KUS

9

290

-2 610,00
-46 230,00
-217 157,00

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

„Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje“

Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje





SO 101 – komunikace
Cena stavby dle SoD bez DPH
Cena méněprací bez DPH
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH

Zhotovitel

: M-SILNICE a.s.

Zdeněk Stuchlík
Dne

TDI

: VARIA s.r.o.

Milan Skalický

Dne

Zástupce
objednatele

2/2

Krajská správa
silnic Libereckého
:
kraje, příspěvková
organizace

2 688 306,10 Kč
-

217 157,00 Kč
217 157,00 Kč

…………………………………………….
…………………………………..

…………………………………………….
…………………………………..

Jiří Medek

…………………………………………….

Dne

…………………………………..

