DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo
ze dne 4.9.2019
číslo sml. Objednatele: S-1206/DOP/2019
číslo sml. Dodavatele: O-19-04-206
(dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“)
na akci:

„II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření“
Smluvní strany
Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený:

Martinem Hermanem,
radním pro oblast investic veřejných zakázek

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:
dále jen „Objednatel“
a
Dodavatel
Společnost T.A.Q. s.r.o.
se sídlem:

Praha 6 – Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 160 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 150147
zastoupená: Petrem Jelínkem, jednatelem
IČO: 28868781

DIČ: CZ28868781

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:

dále jen „Dodavatel“
a
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
se sídlem:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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IČO: 00066001
zastoupená: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
jako žadatel finančních prostředků
se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

Článek I.
Předmět dodatku
1. Tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne 4.9.2019 (č. smlouvy Objednatele:
S-1206/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele: O-19-04-206) ve znění Dodatku č. 1 ze dne
25.10.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 19.10.2020 (dále jen „Smlouva“), následovně:
a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:
„Předmět díla se dále ponižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce, spočívající ve změně rozsahu
díla. Detailní zdůvodnění změn je přílohou ZBV č. 4, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy.“
b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 9 718 196,64 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu
k Oceněnému výkazu výměr, doplněnému aktualizovaným soupisem prací, kterým je ZBV č. 4 a
který je přílohou č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy.“
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši
2 040 821,29 Kč.
Cena díla dle SOD:
Cena bez DPH

8 184 417,58 Kč

DPH 21%

1 718 727,71 Kč

Cena včetně DPH

9 903 145,29 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (vícepráce – méněpráce, dle změnových listů):
Cena bez DPH
DPH 21%

1 569 061,23 Kč
329 502,86 Kč
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Cena včetně DPH

1 898 564,09 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 (vícepráce – méněpráce, dle změnových listů):
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena včetně DPH

- 35 282,17 Kč
- 7 409,25 Kč
- 42 691,43 Kč

Nová cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 2+3:
Cena bez DPH

9 718 196,64 Kč

DPH 21%

2 040 821,29 Kč

Cena včetně DPH

11 759 017,93 Kč

c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:
„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovaným soupisem
prací s výkazem výměr, který je součástí ZBV č. 04, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 3
2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b)
zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS
upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za
změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění
celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku,
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny,
změny zařazené do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné, u nichž by změna v osobě dodavatele
způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazně zvýšení nákladů, nemění celkovou povahu
zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek II.
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Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy
smluvních stran.
3. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnovém listě č. 4, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 3
Smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 053-81/2020/RK ze dne 9.11.2020.
5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1:

ZBV č. 4

V Praze dne

V Praze dne

Dodavatel:

Objednatel:

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Středočeský kraj

Petr Jelínek

Digitálně podepsal Petr Jelínek
Datum: 2020.11.12 10:45:04
+01'00'

Digitálně podepsal
Martin Martin
Herman
Datum: 2020.11.12
Herman 12:13:18 +01'00'

……………………………………..

………………………………………..

Petr Jelínek

Martin Herman

jednatel

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne

Žadatel finančních prostředků:
Krajská správa a údržba silnic, p.o.

Digitálně podepsal Mgr.
Mgr. Zdeněk Zdeněk
Dvořák, MPA
Datum: 2020.11.12
Dvořák,
MPA
13:12:21 +01'00'
……………………………………...........
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
ředitel KSÚS SK
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