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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
l Integrovaný rogiorláln| operačm program
l

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ Cr

DODATEK Č.l K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.201 7 na projektové práce staveb pozetnnich
komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského
dozoru
(Č. smlouvy objednatele: S-1761/DOP/2017 , Č. smlouvy zhotovitele: 17NO01003)

ol?jednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:
IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

mezi
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,
Martin Herman, radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

Bc. Zdeněk Dvořák. ředitel Krajské správy a údržby silnic

.
Středočeského
kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel")
na straně
jedné
a
zhotovitelem: Sdružení NOVA
zastoupené vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER. s.r.o.
se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
zastoupeným: ing, Františkem Hanušem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.. č.ú.
IČ: 48585955
DIČ: CZ48585955
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849
další společník Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
lČ: 48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé
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MlNiSTERSTVO
PRO MĹŠTNĹ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
, Evropský fond pro regbnální rozvoj
Integrwaný regionáhi operační program
d

Dnešního dne uzavírají obč strany na základě vzá.jemného souhlasu tento dodatek k výše
uvedené prováděcí snilouvě ze dne 23.8.2018 na akci 11/322 Kolín, úl. Třídvorská, okružní
křižovatka - PD

I.
Předmět dodatku Č.l
V průběhu projednávání dokumentace k územnímu rozhodnuti byl vznesen požadavek KHS
SČK a OŽP Města na doplnění nad rámec standardní dokumentace DŮR pro rekonstrukci

silnice:
l) Hlukovou studii na základě výzvy KHS SČK ze dne 16.7.2018 (již je zadána a
zpracovává se)
2) Dendrologický průzkum (je již zpracován a bude podán na OŽP)

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě ceny a změně termínu podání žádosti o
územní rozhodnutí.
II.

Úprava Článku II. Cena za dílo - odstavec č.l se nahrazuje novýňl zněním:

l, Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností. tj.:
Cena dle Smlouvy

Součásti Díla

bez DPH

DPH

včetně DPH

projektová dokumentace pro územní řízeni

399 000,00 Kč

83 790,00 KČ

482 790,00 Kč

projěktová dokumentace pro stavební řízeni

799 400,00 KC

167 874,00 Kč

967 274,00 Kč

projektová dokumentace pk) prováděni stavby

199 500,00 Kč

41 895,00 Kč

241 395,00 Kč

výkon inženýrské činnosti k územnímu
rozhodnutí

91 000,00 Kč

19110,00 KČ

110110,00 Kč

výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu
povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

241 500,00 Kč

50 715,00 Kč

292 215,00 Kč

Technická pomoc v rámci výběrového řlzení na
zhotovitele stavby

23 520,00 Kč

4 939,20 Kč

28 459,20 KČ

Autorský dozor

76 440,00 Kč

16 052,40 Kč

92 492,40 Kč

72 000,00 Kč

15 120,00 KČ

87 120,00 Kč

399 495,60 KČ

2 301 855,60 Kč

Dodatek č. l:
Autorizované měření hluku 15.000,- Kč
Hluková studie
32.000,- Kč
Dendro|ogický průzkum
25.000,- Kč
Cena celkem

1 902 360,00 Kč
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Ill:
Úprava Článku III. Doba a místo plnění — odstavec Č.1 se nahrazuje novým zněním:
]. Smluvní strany sjednávají dobu plněni následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
specifikace případných etap:
Koncept DUR

- do 3 měsíců od objednání

Čistopis DUR

- do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem

Podání žádosti o vydání Ur

- do 30.10.2018

Koncept DSP

- do tří měsíců od vydání pravomocného Ur

Čistopis DSP

- do l měsíce od schváleni konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydáni Sp

- do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS

- do l měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc

- výkon AD - v průběhu stavby

Technická pomoc

- ostatní - dle potřeb objednatele

III.
Závěrečná ustanovení
l. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č, S-l76l/DOP/2017, jejíž ostatní ustanoveni
nedotčená tímto Dodatkem Č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn
2, Tento dodatek Č. l je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2
3. Dodatek č. l byl schválen Radou kraje usnesením č. 041-29/2018/RK ze dne 01.10.2018
4. Tento Dodatek Č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do
30 dnů od jeho podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek Č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č.
134/2016 Sb.
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V P,a,,dn,

V Praze dne O 6 -11- 2018
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PODEPSÁN

PÔDEPSÁN

za objednatele: Středočeský kraj

za zhotovitele: SdruŽení NOVA

.

zastoupené vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

-8'

Podpis:,
Martin H
radní pro oblast investic, majetku
a veřejný h zakázek

ing. František Hanuš
jednatel NOVÁK & PARTNER. S.l'.O.

NovákmPartner
NOVÁK & PARTNER, SJ,0,
VOlMRch 2300/75, H)Ó0Ô Pwha10
ĹČ 4B5850$G, dlC CZ48585955
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