Dodatek č. 3
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1362/2017
"Silnice III/28626 Benecko II."
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, Bílé Předměstí, 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. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800
evidence: vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka
430
dále jen „zhotovitel“
takto:
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Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou
objednatelem pod č. OLP/1362/2017, ke které byl následně smluvními stranami dne
18.10.2017 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 2.11.2017 Dodatek č. 2 (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 192 059,85 Kč bez DPH, tj. 232 392,41 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

15 610 748,78 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

- 192 059,85 Kč

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

15 418 688,93 Kč
3 237 924,68 Kč

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

18 656 613,61 Kč

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.
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3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři 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. 205/18/RK ze dne 6.2.2018.
V Liberci dne 12.3.2018

V Hradci Králové dne
7.2.2018

………………………………

…………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana

Ing. Václav Kučera,
předseda představenstva

…………………………
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),
v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/28626 Benecko II.“
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28626 Benecko II.“ , která byla vypsána Libereckým krajem.
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Odůvodnění méněprací
SO 000 vedlejší rozpočtové náklady
Méněpráce v tomto stavebním objektu vznikly z důvodu, že nebylo nutné provádět archeologický průzkum a
geometricky oddělovat pozemky.
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA
02821

30 000,00

-30 000,00

-1 kpl

229,60

-229,60

-1 kpl

65 000,00

-65 000,00

POVRCHU
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA

02821

-1 kpl

POVRCHU
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

02945
-95 229,60
Celkem

SO 102 komunikace
Méně práce v tomto stavebním objektu vznikly po zaměření skutečně provedených nových asfaltových ploch
vozovky. Jedná se o obrusnou asfaltovou vrstvu.
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2

-267 m2

11

-2 937,00

572213.a
574A03

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO
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-13,35 m3

3 970,00 -52 999,50
-55 936,50

Celkem

SO 190 dopravní značení
Méně práce v tomto stavebním objektu vznikly neprovedením předznačení VDZ barvou
915111

Celkem

1/2

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

-454,4 m2

90 -40 893,75
-40 893,75

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

„Silnice III/28626 Benecko II.“

„Silnice III/28626 Benecko II.




Cena víceprací bez DPH
Cena méněprací bez DPH
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH
Absolutní hodnota změny v % (max 15% dle § 222 odst. 4)



Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona



Zhotovitel

: M-SILNICE a.s.

Josef Kunt
Dne

TDI

: Jilam s.r.o.

Jiří März

Dne

Zástupce
objednatele

2/2

Krajská správa
silnic Libereckého
:
kraje, příspěvková
organizace

0,00 Kč
-

192 059,85 Kč
192 059,85 Kč
1,24 %

-

192 059,85 Kč

…………………………………………….
…………………………………..

…………………………………………….
…………………………………..

Jiří Medek

…………………………………………….

Dne

…………………………………..

