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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. l
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele č. l: S-15673/DOP/2016
číslo objednatele č. 2: 207/2016
číslo zhotovitele: 2016/055
na veřejnou zakázku s názvem:
,JI/336 ZruČ nad Sázavou, Dubinská ulice vC. křižovatky III/3369"
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. l

Středočeský kraj

se sídlem:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupený:

RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic,

IČO: 70891095

majetku a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095

Bankovní spoj ení:
Číslo účtu

PPF banka, a.s.,
4

l

dále jen ,,objednatel"
a
Objednatel č. 2

Město ZruČ nad Sázavou

se sídlem:

Zámek l, 285 22 Zruč nad Sázavou

zastoupená:

Mgr. Martinem Hujerem, starostou města

lČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

bankovní spoj ení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"

a
Zhotovitel
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 142142
jednající Ing. Michal Holík, jednatel společnosti
IČ: 28447085

DIČ: CZ28447085

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu
dále jen ,,zhotovitel"

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. l kc Smlouvě o dílo (dále jen ,,Smlouva)
Článek I.
Smluvní strany se dohodly, že znění ČI. VIl odst. 7. l. Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje se:
Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran
7.1

Oprávněnými zástupci objednatele č. l při provádění a převzetí díla a ve věcech
technických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou:
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel: tel: 602 3 17 498,
e-mail: zdenek.dvorak@,ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, oprávněný jednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví.
Osoba
zajišt'ující
dohled
nad
realizaci
zakázky:
JUDr.
Marek
Hanuš,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
e-mail:
Luděk Beneš, vedoucí technického úseku oblasti Benešov, Krajská správa a údržba
silnic
Středočeského kraje Praha,
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele č. l zmocněný člen Rady Středočeského
kraje,
RNDr. Martin Macháček, CSc, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Oprávněnými zástupci objednatele č. 2 při provádění a převzetí díla a ve věcech
technických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou: Mgr. Martin Hujer, starosta
města.
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a
ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak,
nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní
úkony.
V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani
osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

Článek II.
Smluvní strany se dohodly, že doplní ČI. VIII. Smlouvy o odstavec 8.28. a 8. 29 s tímto zněním:
8.28.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle ZZVZ a interních předpisů
objednatele, zejména pak Směrnice ředitele KSUS ke změnám staveb, v platném znění (dále jen
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,,Siněmice"), která tvoří přílohu Č. A tohoto dodatku smlouvy, přičemž tato příloha nahrazuje
původní Přílohu Č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby lpřiloženo zadavateleml. Realizační
dokumentace stavby bude předkládána na formuláři podpisový rámec realizační dokumentace
stavby, který tvoří přílohu č. B tohoto dodatku. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a
zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na
objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice
stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen
objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (i) bez zbytečného odkladu podat nabídku na
zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce zhotovitele stanovena na základě
cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr).
V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla
stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)
platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu
díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé
v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem
fonnou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady
o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat
objednateli,
C) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž
snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým
může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných
jednat za objednatele a zhotovitele,
d) zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
8.29.

V případě odkupu materiálu bude postupováno podle směrnice KSÚS Č. R-Sni-

16-02 v platném znění Ceník nepotřebných zásob, která je přílohou E tohoto dodatku

Článek III.

l.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna
2.
Tento Dodatek je vyhotoven v šest stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
objednatel č. l obdrží tři stejnopisy, objednatel č. 2 jeden stejnopis a zhotovitel dva stejnopisy.
3.
Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku se řídí obecně závaznými platnými právními
předpisy.
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4.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
5.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 05427/2017/RK ze dne 3.8.2017 a na jednání rady města dne 23. 8. 2017, číslo usnesení 334/2017.
6.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že byl sepsán určitě,
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
7.
Přílohu tohoto dodatku tvoří:
Příloha A: Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění
změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně
příloh.
Příloha B: podpisový rámec realizační dokumentace stavby
Příloha C: Vzor protokolu o předání staveniště
Příloha D: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části
Příloha E: Směrnice KSÚS Č. R-Sm-16-02 , v platném znění Ceník nepotřebných zásob

Ve Zbraslavicích dne J"; 'zá/v

V Praze dne

- 7 -09" 2017
rs/,µ

Zhotovitel

Konstrukce a dopr?vní :tav,!y

Objednatel č. l
Středočeský kraj

a d
2
lČ: 2

Ing. Michal Holík
jednatel společnosti
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RNDr. Martin Macháček, CSc.,
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Objednatel č. 2
Město ZruČ nad Sázavou '
SŤO

Mgr. Mart n Hujer

o"

starosta města
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Příloha A

Stručný obsah
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kaje, příspěvková
organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.
Pořizování kopii tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadč jeho předáváni jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel

SPRÁVCE DOKUMENTACE

Garant

Pojois

Právní kancelář

Ing. Miloslav Štrobach

Ing. Lukáš Svoboda

Podpis

pcdpis

Podpis

ŠCHVÁLIL A VYDAL

Be. Zdeněk Dvořák, ředitel
Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Důtunt

PMpis

29.05.2017

ÚČinnost od 29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017
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Údaje o změnách:
Změna
číslo
Datum
1
6.3.2017
2
22.5.2017

Jméno
Štrobach
Štrobach

změna článku
Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
Provedena úprava v paragrafovém znění - verze 3.0
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Článek 1
Základní ustanovení
§1
Působnost Směrnice
(1)Tato Směrnice obsahllje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice
současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSUS při procesu
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
(2)Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na
další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných
změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. KČ bez DPH).
(3)Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
(4)Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup
dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech
Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
(5)Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.
(6)Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,IROP) anebo z integrované
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy jakákoliv Změny
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen
,,RDK") a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK
zajistí vždy Osoba oprávněná.
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§2
Definice pojmů
Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem
rozumí:
(l)

,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2)

,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3)

,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky,
určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4)

,,Registr smluv" informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.

(S)

,,Ředitelem KSÚS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6)

,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.

(7)

,,Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních koinunikací" se rozumí Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. l01/07-910-lPK/1 ze dne
29. l. 2007, s účinností od l. 2. 2007, včetně dodatku č. l schváleného MD-OSI, č. j. 998/09910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od l. l. 2010

(B)

,,Smlouvou" soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci
stavebních prací.

(9)

,,PDPS" se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby

(10)

,,RDS" se rozumí realizační dokumentace stavby

(11)

,,Supervizí" činnost fýzické nebo právnické osoby provádějící pro ksús na základě příslušné
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění
podmínek pro realizaci Stavby.

(12)

,,tdi" fýzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13)

,,ZBV"/,,Změnou během výstavby"/,,dokuinentací Změny" úplná dokumentace Změny podle
této Siněmice.

(14)

,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(IS)

,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,
6
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ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smloiwy.
(l 6)

,,RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17)

,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní
oblasti.

(18)

,,IROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionálnI operační program.
Článek 2
Změny během výstavby

§3
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby
(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr.
Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto
Změnovém listu uvedených.
(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování KDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§4
Základní hodnocení Změn
(l) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny
hodnotí jako:
a)Změny podstatné,
b)Ziněny nepodstatné.
(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
a)umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly
této změně,
b)měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo
c)vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
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(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanoveným v této Směrnici.
(S) Hodnocení Zíněny podle § 4 odst. l této Směrnice jako Zniěny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel
KSÚS.
(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv musí být
provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny,
s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku
(změnovém listu) zahrnuty do vyúČtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijetí prozatímních cen ve
smyslll příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem
Ředitele KSÚS.
(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

§5
Nepodstatné Změny
(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a)Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
b)Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
c)Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
d)Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § l l této Směl1]ice;
e)Skupina 5 - Změny dc miniinis dle § 12 této Směrnice.
(2)Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
l písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. l provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.
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§6
Řetězení Změn

(1)Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, at' již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem
propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
(2)Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.
§7
Vyhrazené změny - Skupina l
(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v zadávací
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové
dohody za splnění následujících podmínek:
a)podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b)Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen
,,Měření"), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z
důvodu:

a)upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b)upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
(3) Měřením není:
a)využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;
b)oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);
c)neprovedení položky či její podstatné části.
(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.
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Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze slnlolľvy, která není
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení § 10 - § 12 této Směrnice.
(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě)
ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15
dnů na profilu zadavatele.
(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).
§8
Preliminářově položky
(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací doklľmentaci, u
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní pi'áce a jejich množství bude v rámci
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen
v Kč/měmou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich innožství a provedení.
(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této Směrnice až
do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu
preliminářově položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny,
které se administrují podle ustanovení § 10 - § 12 této Směrnice.
§9
Záměna položek - Skupina 2
(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek") představuje
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy
záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými
položkami, a to v případě, že:
a)nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám,
b)cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c)materiá1 nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
d)zadavate1 vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
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lnateriálll nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. l
písm. C).
(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. l písm. a) této Směrnice. Není
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované
položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. l písm. b) a C) této
Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby
nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž
by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby,
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické
části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).
(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
(S) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky.
l tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.
(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními

stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).
§ 10
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3
(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které splňují
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
a)jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,
b)nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c)hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
vÍce změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
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d)hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice
nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu
realizace zakázky z důvodu
a)upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za
upřesiHžní se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
b)nepředvídaných fýzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
c)požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou
uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) této Směrnice se považují za nepředvídané,
pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při
vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování
zadávací dokumentace.
(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do
limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.
(S) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky
malého rozsahu se uveřejňují polľze v registru smluv a profilu zadavatele.
(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy llvedené v § 18, bod (l) a) až g).
§ 11
Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4
(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné stavební
práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě
dodavatele:
a)není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b)by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
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c)hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.
(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají
v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
a)značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b)nedodržení technických a technologických postupů, nebo
c)rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § ll této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.
(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být llveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě
15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušném forinuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění
rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů
od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12
Změny de minimis - Skupina 5

(l) Změny dc minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ,
tedy jde o změnu:
a)která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
b)jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c)jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než
142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).
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(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.
(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § ll této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.
(4) V případě Změny dc minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od
jeho podpisu oběma smluvními stranami.
(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 13
Způsob zapoČítávání a výpočtu limitů

(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
a)Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b)Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména ,,Doměrky", tj. změny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve
Smlolľvě.
(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pollze do výše
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek
je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny
položek.
(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
a)Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b)Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
c)Skupina 5 - Změny dc minimis podle § 12 této Směrnice.
(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
a)hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
b)limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní
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hodnota Změn

zápornýchĽ

Hodnotu

stavebních prací,

které

nebyly

s

ohledem

na

provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze

odečítat;
c)přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v souČtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto
limitu se vŠak odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
' Změny realizovány (Změny záporné);
d)za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Ziněn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.
(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:
a)hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
b)Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH (viz § 12 odst. l písm.
');
c)do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
zápomých2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o
záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s
ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto
limitu nelze odečítat;
(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje
Doměrky,V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých
limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla
(bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro
účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14
Změny záporné

(l) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:
a)Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této
Směrnice
b)Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami
kladnými).

' Např.
hodnot
' Např.
hodnot

Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ činí v součtu absolutních
celkem 70.000,- KČ.
Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ činí v součtu absolutních
celkem 70.000,- KČ.
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c)Změny, jejichž předmětem je vypuštění

části

plnění

bez náhrady (Změny

záporné

nesouvisející se Změnami kladnými).
(2) Změny záporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu

Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
(4) Změny záporné nesiní vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
(S) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny
záporné:
a)

vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních
objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že
by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné
Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice.
Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo
neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením
stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického
vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít
k vypuštění=stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem
vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací.
O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Siněrnice Oprávněná osoba
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
společně.
(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.
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§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(1)Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
a)podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
b)předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty
veřejných zakázek a
c)V zadávací dokumentaci llvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb
nebo nových stavebních prací.
(2)Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení
s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném
podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16
Základní postup pro urČení Skupiny
(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v totnto závaznéin pořadí:

l.ověří, zda práce ve Změně spjňujI náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
2.ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice
a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
3.ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, li
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
4.ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve
Změně (j sou-li takové)
5.ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících
položek ve Změně (jsou-li takové)
6.Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.
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(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. l této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek
(l) Hodnota Ziněn kladných

i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu

stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému
vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a
jednotkové ceny takových prací.
(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.
(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené
úpravy.
b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude

jednotková cena odvozena:
i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo
iii) z ,,Expertních cen OTSKP SPK" (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací
přiložený ke Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a směrných cen stavebních
prací", jejímž vydavatelem je Urs praha, a.s. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo
iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální
kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.
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§ 18
Obsah dokumentace Změny
(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a)Krycí list ZBV (příloha č. l této Směrnice),
b)změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c)Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(příloha č. 3 této Směrnice)
d)Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
e)Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
f)Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
g)Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a
ocenění Změn).
Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.
(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, blldolľ administrovány na
základě zařazení do Skupiny dle této Sinčmice a současně se zařadí do jedné Změny během
výstavby (ZBV).
§ 19
Změnový list
administrována
ve
formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
(1)Změna bude
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2)Změnový list musí obsahovat:
a)

uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o
navrhované Změně,
c)

uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,
e)

vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,

D

vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (její na dané Stavbě využívána),

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
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h)

podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k
takovým úkonům opravňují.

(3)Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
(4)Oprávněnýini osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.
§ 20
Procesní postup při vzniku Změn
(l) Jestliže

Zhotovitel

navrhne

Objednateli

provedení

Změn

formou

předložení

návrhu

Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
a)

prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy,
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek=a jeli to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo
návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím
účelem přiměřenou lhůtu.

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této
Směrnice.
{3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepIŠI.
(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
(S) zveřejňování změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a technicko-správniho úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným terminem předáni na oddělení veřejných
zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21
Společné zásady
(1)Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření
bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
20
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zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě

návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.
§ 22
Přechodná a zrušující ustanovení
(1)Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmčtnou Zmčnu. JŘBU zahájená, ale
neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.
(2)Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze
smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny
závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
§ 23
ÚČinnost
§ 24
Seznam příloh

l. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění
objektu/provozního souboru

soupisu

prací

a

ceny

stavebního

4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů
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(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS l

Číslo žElV:

l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objednatel"

?

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel:
lČ: ... ,............

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
.. zbv c.
.
cast

Cena navrhovaných
záporných Změn

Cena navrhovaných
kladných Změn

Cena navrhovaných
Změn
záporných
a Změn kladných
celkem

?.1

0,00

0,00

0,00

.. zbv c.
.
cast

Cena navrhovaných
,áporných Změn

Cena navrhovaných
kladných Změn

Cena navrhovaných
Změn
záporných
a Změn kladných
celkem

?.2

0,00

0,00

0,00

., ZBV c.
.
cast

Cena navrhovaných
záporných Změn

Cena navrhovaných
kladných Změn

Cena navrhovaných
Změn
záporných
a Změn kladných
celkem

?.3

0,00

0,00

0,00

.. zbv c.
.
cast

Cena navrhovaných
záporných Změn

Cena navrhovaných
kladných Změn

Cena navrhovaných
Změn
záporných
a Změn kladných
celkem

?.4

0,00

0,00

0,00

.. ZBV c.
.
cast

Cena navrhovaných
záporných Změn

Cena navrhovaných
kladných Změn

Cena navrhovaných
Změn
záporných
a Změn kladných
celkem

?.5

0,00

0,00

0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

?

0,00

0,00

0,00

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čÍs|ováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.
ZBV - krycí list

Číslo parě:

.m

4 Ĺ!
L

l

ý/

Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS l

ČÍslo ZBV:

l čÍslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektdprovozního souboru (SO/PS):

?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj, se sÍdlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
zhotovitel: [doplňte]
PřibhY Změnového listu:

Parě č,

příjemce

1. Krycí Iíst

x

počet llstú

1

Objednatel

2. změnový list

x

počet listú

2

Zhotovitel

3, Zápis o projednáni oceněni soupisu.praci

x'

počet listú

3

Projektant

4. Rozpis oceněni Změn položek

X

počet listú

4

Stavební dozor

5, Přehled zařazení změn do skupin

x

počet Hstů

5

Supervize

6 Přehled dalších dokladů

x

počet hstů

jdoph'ite dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis a zdůvodněni Změny:

Údaje v KČ bez DPH:
Cena navrhovaných
. Změn
.
zapornych
.
.

Cena navrhovaných
. Změn
kladných
.

,
.
.
Cena navrhovaných
Změn
záporných a Změn kladných
celkem

Součet absolutmch
. hodnot Změn
.
kladných
. a Změn
. záporných
.
.

0,00

0,00

0,00

0,00

podpis vy adřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí)

jméno

datum

podpis

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Stavební dozor

jméno

datum

podpis

jméno

datum

podpis

jméno

datum

podpis

Supervize

dotačmí karjce|án

Zástupce Objednatele:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny. jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašujI, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI 13 2 Smluvních podmínek Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy- Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém
listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis
Číslo parě:

Yä

,? f

l " Ai'

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Údaje v KČ bez DPH
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

Cena SO/PS dle Smlouvy

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

1 - zadat

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

2

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
predchozich
.
.
Změnách na SO/PS
3 - zadat

Cena všech Změn
kladných v
predchozich
.
.
Změnách na SO/PS
4 - zadat

Bena ¶O/PS p.o
vsech predchozich
Zmenach
5=1+3+4

stavebni/montážni práce

Cena navrhovaných
.
Zmeň
. zapornych
.
.
na
SO/PS

Cena navrhovaných
.
Zmeň
. kladných
.
na
SO/PS

8 - zadat

9 -zadat

Cena. všech Změn
kladných na SO/PS
(predchozich a
navrhovaných)
10=4"9

Cena. všech Změn
kladných na SO/PS k
cene SO/PS dle
SmloůvY v %
11=10/1

0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

stavebnúmontážnI práce

0,00
Údaje v Kč bez DPH

stavebnúmontážnI práce

12

6=5-1

0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

7

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích
Zmenach
. .
a ve
Smlouvě

Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této
(předchozích a
Změně
navrhovaných)
13=3+8

14=1+13+10

0,00

0,00

Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
po této Změně oproti této Změně oproti ceně
ceně SO/PS dle
SO/PS dle Smlouvy v
Smiouvy
%
15=14-1

16=15/1

0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):
Stavební dozor:
Zástupce Objednatele:

Supervize (ROK)
Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financována z
lROP/lTl

_"" /é

,.ze"

Příloha č. 4

Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)
č.

Číslo a název rozpočtu:

Skupina Změn:

Poř

M nožstvi

V

,

c.
V
pol.

Kód
, položky
V

Nazev
, položky
V

m.j.

ve
SmlouveV

V
Mnozstvi

ve Zmene

1

2

3

4

5

6

Celkem

ZJ

V

,

Cena za

Cena

Změny

Změny

Cena

Rozdíl cen

Podíl cen

Mnozstvi
rozdílu

m.j.. v
KcV

celkem Vve
Smlouvě
KČ v

zaporne
,
,v
KcV

kladne, v
KcV

celkem ve
V V v KcZmene

celkem v
Kc"

celkem v
IQ

7

8

9

10

11

12

13

14

0/

Příloha č. 5

!

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN -VZOR

_

Název a evidenční čÍslo Stavby:
smluvnl částka bez rezervy a DPH

1 235 621 452,00

2=1+18+19 Aktuální smluvn[ íástka (cena stavby)

¢5-m.x,

1 240 880 449,00

Kladných a změn tápomych Skupiny 3 a
Skupiny 4
skNmN

JSb

2 526 moo

>(32n1)·100

s|udovm1 1Mhltu SO %
Skuplrw 3

1,65%

0,m

1>(3&aj1)·100

šldtdovům límim So x
SkUD|na 4

0,04%

m

4 "

1Jm37

Sledováni llmltu 15 %

0,10%,

Sledování Iimltu 142 %8 000 KC!

1 262 344,00

Suma absolutn[ch hodnot
3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvnl Částky

100,43%

8m·tzj

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

10a<j2a"36a zá:::n"ý::'::o:hk : :::: ,

32 003 572,oci

mmmmi

Skupinu 4
4=(25/1)"100 Skdovánf vyhramnych
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'
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l

0,orA,
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m ch S

11M°0c5
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ďuhL
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·2 -
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-5 -
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Změny dc mddmls

ZBV č

Název SO/PS l pIedmél Zmeny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem minus)

Zrněny kladné

Hodnala ZBV

Zmány
up"mó
(zhdáivW
mmMnkem
mhm)

16

17

18

T0=2j+26+20+jj

20·24+27+j0"34
,57+39

21a19+20

23

24
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26 004 042,00
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV:
Název a evidenční číslo stavby:
Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS l číslo zmčny SO/PS:

Součást (lok(ln]cl)tace ZBV
Doklad

ANO

'

,

(pocct
V listu)
. ,

NE - Ulozeno

doplMt počet iistů

dQp|nit kde je dokumentace k
dispozici k nali|ědnutí

Soupis prací
Další doklady nezbytné pro řádné
zdůvodnění, popis, dokladováM a
oceněni změn: [doplnit název dokladu,
příp. další identifikaci, např. zpi'acovatel,
cg.. datum ..J

počet listů celkem

O

á

l'ý A?

Příloha B
podpisový rámec RDS
NÁZEV STAVBY:

Objednatel stavby:

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5; IČ: 70891095

Technický dozor:

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Autorský dozor:

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Zhotovitel:

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Souřadnicový systém:
výškový systém:

(bude doplněno)
(bude doplněno)

00 00000

00

Schválil - razítko, datum, podpis:

Vyjadřuje se formou
samostatného stanoviska.

Vyjadřuje se formoll
samostatného stanoviska.

Razítko, datum, podpis:

g

: Prostor pro rozpisku zpracovatele RDS
:
Číslo
(bude
Číslo zakázky:
zakázky:
(bude doplněno)
doplněno) Vedoucí
Vedoucí projektant:
projektant:

00000 00000 00000 00 0000

000

:
i

(bude
(bude doplněno)
doplněno)

0

;

Schválil:

(bude doplněno)

Zodp. projektant:

(bude doplněno)

(bude
(bude doplněno)
doplněno)

Vypracoval:
Vypracoval:

(bude
(bude doplněno)
doplněno)

0

;
n

, Tech.
Tech. kontrola:
kontrola:

:
0

:
:
:
:

B

i
e
W

Objednatel:
Objednatel:
Akce:

objekt
objekt

(bude dopiněno)
Obec:
(bude dopiněno)
dopiněno)
(bude
dopiněno) Obec:
(bude
(bude doplněno)

(bude doplněno)
doplněno)
(bude

Kľaj'
Kľaj'
Datum
(bude
(bude doplněno)
doplněno)
Souprava
Souprava
(bude doplněno)

(bude doplněno)
doplněno)
(bude
Stupeň
(bude
(bude doplněno)
doplněno)
Č.
Č. přílohy
přílohy
(bude doplněno)

i
:
;
:

N

L ,g .,'7

K==

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 1/

Příloha C

[BUDE DOPLNÉNO-název stavbyl

Protokol z předání staveniště
A. Identifikační údaje
Název stavby:

|BL1DE DOPL,NĚNO|

Objednatel:

středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
lČ 70891095

Zástupce objednatele:

Stavební dozor:

zastoupený RN Dr. Martinem Macháčkem, CSC., radním
pro oblast investic, majetkLl a veřejných zakázek
lbude
tel.: [bude (h)|)|nčl'(pl, e-mail' [bude
(bude doplMno]
se sídlem: [bude doplněno]
lČ [bude doplněno]
/asioupen \é \ &'ech technic Iq '"h.
tel : |b(l(|e
e-mail: |í'ude

Koordinátor BOZP:

[bude doplněno]
se sídlem: jbude doplněno]
IC [bude doplněno]
\l· \ Ceech K"ch[)ick) ch: |:bllde
tel.: jbude (k)l'h)éno|, e-mail: |l)|íde

Zpracovatel DSP, PDPS, ad jbude doplněno]
Se sídlem: jbud,e d(}p|nCnol
lČ [bude dopfněno]
h lavní inže nýr j"bude dop]|]ční']
autorský dozor (ad) j'bude dc)P|llěllO|
tel. [bude

Zhotovitel stavby:

e-m ail: jbude

[bude dop|něRQj
Se sídlem: jbudc doplM:noj
iC [bítde
lČ:45272387, DlČ:CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha

SídIo:K Ryšáncel668/16,147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111,fax· t420 226 066 119

Zapsán v obchodni'm fejstř|'ku, Městského soudu v Praze,

www.pracjoprojekt cz

oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN ENISO14001-2005
(';jq 0HS^S ,Ť"°08
l.

l

l'

L.

,
·t·

K==,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IĽJ 00066001,
/50 21 PRAHA 5, Zborovská /1

Zástupci zhotovitele:

tel.

Termín provádění stavby:

e-mail: jbude dophíčno]

Zahájení prací- lbude doplněnol
Předpokládané ukončení[bude doplněno]

B. Předmět předání staveniště
Předání staveniště bylo zahájeno na ||)u({e d(-)|)|llě[ľ('| přípravném výboru konaném dne
l buck d(jl)h)Clľ()]. Viz zvláštni záznam. probíhajÍ administrativní úkony, především pľojednávání
dopravně inženýrských opatřeni (DlO), oznámeni archeologům (Ústav archedogické
památkové páče středních Čech), pasportizaee objektů a komunikaci dotčených stavbou a
další. Vypracovává se realizační dokumentace stavby (ROS).
Dnešním dnem se předáni staveniště dokončuje a zahajL|ji se saniotné stavební práce.
Staveniště se předává dle snilouvy o dílo se zhotovitelem. Práce budou probíhat podle
předaného harmonograinu.
Silnice |bude Ĺ|\)|)|l|a1o] bude uzavřena od |bucle (i[)[)l|lé|)('|6:00 hod, na základě
dopravně inženýrského rozhodnuti (DIR) vydaného odborem clopravy MÚ |budc (j()l)|ljč('l('lpt'o
veškerý provoz (autolnobi|ový i pěší).
Zhotovitel je dle smlouvy s objednatelem povinen zahájit stavební práce do |buck
dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do
měsíců od předání staveniště zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek
mohou být na základě ČI. lbude d(jp!nčno]sm|ouvy práce přerušeny a dobu přerušeni se
prodlužuje doba výstavby.
Místo stavby: středočeský kraj, okres ['buQe doplnénoj, k.ú
C. Náležitosti k předmětu předáni staveniště:
Zhotoviteli se předává:
·
doplněno] ze dne |bude dí)l:)h)éĹĹ(']vydal')é odborem
(nabytí právní moci [bude d('p|naK)]), prodloužené |budc
doP|llěllO]

stavební povolenI č. jr [|'Lule dol)hlčnĹ)] ze dne [bude do|)lněn(')]vydané odborem
Životního prostředí MÚ [bude dopll)čnl'j (nabyti právní moci [bude d0|)|11č|ľ('j) _
přeložka vodovodu a kanalizace
Dokumentace

-

Dokumentace

pro

zadáni

dokumentace)

WAtd.

D. Vytyčeni obvodu staveniště, základní vytyčovací sít'

stavby

(byla

součásti

zadávací

KMá=

K/'(//',sk(i s7)/'(i]'(/ (l li(//'Ž/)(l ,\i///ic s//í'(/()c(',\'Aa1o k/'(//'e, /'ř/"\/)í'\'ko]7(i ()/:4'(//'//'r(/Ĺ'Ĺ', lČ (m()66()/)/,
/50 2/ /'RAH.·1 5, Zb()ro\:sk("i 1/

Objednatel upozorňuje zhotovitele na

požadavek striktního dodržováni hranic

staveniště.

Zhotovitel zřídI pro vytýčení stavby geodetickou SÍt', kterou bude podobu výstavby
udržovat ve funkčním stavu
E. Přijezciy na staveniště a přepravní trasy
)
F. Nakládáni s pokácenýini dřevinami.
,gňe\/iľA
Bude
ť|z.a\/i"elŇélj aau s \/|ast|aÍKM (gi'e\/i|y
R®keld \/|astF]Í€i Žääají
M\/"z\/.e j:e k'
dňemí éwm0ť\'.

jjiM

®2¶1

G. Práce prováděné v ochranných pásmech vedeni inženýrských síti.
Přes most (v přesypávce) procházejí inženýrské sítě uvedené v d0kumenta€i sta\/by,
Objednatel up0zorňuje zh0t0\/ite|e na d0drž0\/áHÍ podmAek stamwenýdi správci sítí
při pna€í€h v b|izk0sti tě€ht0 vedení a jejich pi'eložkáä, viz d@k|ad0vá část a p0dmmk¥
sta\/ebníh0 p0v0lení. Vytyčeni sítí je předmětem d0dävky zh0t0\/ite|e.
H. Různé
Ôbjednatel

up0z0rňl.|je

zhotcwitele

llä

d0dFž0\/ání

všech

p0dmmek

v předané dekladwé ěästi.
äkjednate| up0z0rňl.lje zh0t0\/ite|e ria po\/ima0st ľ"espekt0vat ria stavbě ěim0st
BOZP a zavazuje se dodtžcwat zásady bezpečíwsti prä€e dle plat|")ý€h prämkh
Vzhledem k umistěnI stavby v €entru obce vYzývá 0bjedlqate| zh0t0\/ite|e na
řádného
staveniště a jeh0 udrž0\/áfdÍ p0 €e|0|-t d0bu| stavby tak, aby taa
~e%frně|i přístup |3ep0\/0|at")é 0s0éjy.
luedlgate| up0zorňuje zhotcwitele ria p0\/im)0st d0dŕ"ž0\/at iia stavewišti (pľ"a€0\/išti)
předpisy k zajištěrň E)ezpečn0sti práce, bezpečľj0sti tedmkkých zařízeM a
zara¥Í .'ři
se

® dlh.
ZläOt%Vitre|
předá týt© d®k(u me.ntra@e ®bjed na;tte.|i p.r®.st(řed ti)isttvím T®.
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základě smjko'ulvy s mamřemj f) e&u¶(!ľm
sikaweľíl,ištlě
\/é st·a\/ebmm p®vď.en1.
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 1/
Závěr:

Objednatel cestou TDI předává zhotoviteli staveniště stavby
.
Zhotovitel toto staveniště přejímá ke dni
a prohlašuje, že jsou mu
známy podmínky jeho užIvánI.

Ve [bude d0p|něno], dne [bude doplllěncj'|

Předává:
v zastoupeni za středočeský kraj
Krajská správa silnic Středočeského kraje
Za ksus: [bude dop|něnol
Za stavební dozor: [bude doplněno]

Přebírá zhotovitel stavby
[bude d0p]něno]
Přílohy:

list'ina
·

Doklady dle bodu C (předáM'zliotDwtmiy

stavby)

a ''

Příloha D

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
dokonČené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části
Přejímací organizace
název a sídlo (razítko)

Č. zápisu:

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Datum zahájení
přejímacího řízení

Název budovy nebo stavby
( nebo její dokonČené části)
,,název akce"

Místo realizace akce:
Popis:
Odpovědný stavbyvedoucí

Generální projektant

Technický dozor investora

Zhotovitel:

Stavební povolení:

vydal:

Smlouva o dílo č.
ze dne

včetně

Datum zahájení prací
podle smlouvy o dílo

Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo

l Z3
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Příloha D

Skutečný termín dokonČení prací:

Skutečný termín zahájení:

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz zinčnovC listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence
podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
ne

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
ne

DodateČně poŽadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění
ne

Termín úplného vyklizení staveniště :

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků
(/dmi/7is//'a/i)'nl' p"e/'l'//'/k(/ dokladů bude dokončena do ... .....

Udaje o převzetí dokumentace skuteČného provedení stavby :
ne
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu
KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor
2 Z 3

Kč

'" l'ý
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Příloha D

Celková cena s DPH

ZáruČní doba ( konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou souČást tohoto zápisu
Samostatná příloha

Vyjádření úČastníků řízení :
ne
Datum skončení přejímacího řízení :

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu:
,,název akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele
přejímají toto dílo do své správy a užívání.

Jméno a příjmení

podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací
organizace

Zástupci budoucího
uŽivatele

Ostatní úČastníci řízení
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

patníky a obrubníky kamenné nevytažené

30,-- KCI ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené

50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)

400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních
předpisů.
Poznámka:
U Červeně oznaČené poloŽky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21"4 pro rok 2015).

Řičany 15.4.2015

Schválil:

Be. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kaje,
příspěvkové organizace
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