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Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

-

na vypracováni

O&/.
"A.* '

Projektové dokumentace akce ,,Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice
pro zástavbu Polanky nad odrou, stavba č. 5578,,
uzavíenédne

27 '7

'2012 mezi smluvn ími sÍanami

Objednetel:
Povodí odry' státní podnik

VaÍenská 3101/49' ['{oravsha osuava' 702 oo ostíava DoÍučovaclčlslo: 701 26

lčo

Zápis v obchodním

7o89oo2í

Íejstříku: Klajský

soud V ostíavě,

oddilAxlv' vložka č'584

Zhotoviteli
Vaňurova 505/17, Libeíec ll!Jeřáb' 460 07 Liberec
lČo:
48266230
Zápis v obchodnim rejslříku:
Krajský soud V Úslínad Labém, oddilc, VloŽka 4487

V souladu s uslanovením čl' í4', bod 14'6 se smluvn í slÍany dohodly na změně smlouvy v lomto rozsahu:

čl.2. Předmětsmlouw

smluvni slÍany se dohodly na pÍovedení dodatečných pÍací. Rozsah a specifikace
dodatečných pracíjsou speci{ikovány Ve Změnovém listu ZL č'1 ze dne 'l3 9'2017
kteÚ je přÍlohou lohoto dodalku č-6

čl. 3' Dodací lhúta

lermín předání dodatečných pracj dle změnového lislL]
podpisu dodatku č'6

zL č'1 je do 8

týdnú od

čl.4. cena díla a Dlatební oodmínkv
4

1'

bod 4'1' se měnia nové znílaklo
cena dila v rozsahu dle čl' 2léto smlouvy ve zněnidodatku č'6 čini:
. páce dle e|2'1.
120 000,_ Kč
. píáce dle čl' 2'2'
70 o00'_ Kč
. pÍáce dle čl' 2'3'
130 000' Kč
. pláce dle čl- 2 '4 '1 '
599 500,_ KČ
. pÍáce dle čl' 2'4'2' pÍo so 01
95 000'_ Kč

.
.
.
.
.

pÍáce dle čl. 2.4.2' pÍo so 02 a
práce dle čl' 2'5'1.

so 03

práce dle čl- 2'5'2'

práce dle čl' 2'6'

dodatečnépráce dle dodatku ě.6
célková cena béz DPH (dle dodalku č.6)

.

práce dle čl' 2'7.

94 500'_ Kč

78s 0o0'_ Kč
126 0o0'' Kč

473 500, Kč

490 0o0

_

2 987 500'-

Kě

Kč

600,- Kďhod

Změna záVazku ze smlouvy v souvislosti se zadánÍm dalších p,ací' kleÍéneměnícelkovou povahu veřejné zakázky'

byla píovedena Vsouladu
pozděiŠíchpředpisů'

s s 222 odst' 6 zákona č' '1342016 sb.' o

zadáVání veřejných zaxázék' ve zneÁi

ev'č' obiednalele] B 0030/12

oslatní podmínky a Ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č' B 0030/12 ve znění dodatků č' 1' 2' 3, 4 a
v platnosli beze Žměny.smluvni strany prohlašuii, Že došlo k dohodě o celém íozsahu dodatku č. 6.

Nedílnou součáslídodalku č'6 je změnový list ZL č' 1 ze ctne 13'9 '2017
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Název akce:

Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu
Polanky nad odrou, stavba č. 5578

Zm

e

novv !ist

ctsto:

č,' 1

ZL č. 1

]-eicc!ě!s!D!.9.!uÍ: ProjeKová dokumentace akcé ,,Protipovodňová opatřénína vodním
toku Polančice pro zástavbu Pol.nky nad odřou, stavba č' 5578"
2.

obiédnatel:

Povodí odry, státní podnik
lng. Jiří Pagáč, géne.ální řgditel
lng. Eva HÍubá, vedoucí investičnÍho odbořu
lng. Pavla Holéčková, invostiění řefeaent

3.

Zhotovitol:

Valbek, spol. a r.o.
lng' Roman Lenař, jednatél společnosti
lng. Ladislav simek, jednatel spoléčnosti
lng. David Landa, osoba zodpovědná za vedenízakázky

4. Poois ořédmětu a oříčinzměnv. zdŮvodněníi

-

Předmětem změn jsou dodatečnéprojektové práce na projektové dokumentaci objektu so 01
Protipovodňová úprava vodního toku Polančice' Polanka nad odrou' Klimkovice, který bude rozdělen
na dva samostatné objekty podle katastrálních území: so 01'1 - Protipovodňová úprava vodního toku
Polančice' l' etapa, Polanka nad odrou a so o1'2 - Protipovodňová úprava VodnÍho toku Polančice'
ll' etapa, Klimkovice' Da|Šimi dodatéčnými pracemi jsou inženýrská činnost spojená s píojednáním
pÍojektovédokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro realizaci sjezdu na pozemek
p.č'1820/1' k.ú. Polanká nad odrou'
k rozdětenÍ objektu so 01 doŠlozdůvodu rozdílné postupu majetkového projédnánÍ V katastru

Polanky nad Ódrou

je

majetkové projednání dokončeno' V katastru Klimkovic nenÍ majetkové

projednánIdokončeno z dúVodu zdlouhavého majetkopráVního projednání pozemků města Klimkovic

VybudovánÍ sjezdu na pozémgk p.č'l820/1' k'Ú' Polánkg íad odrou, bL]d6 p.ovedeno v ÉmcipřÍplavy
Územl pléd réallzacl stevby' Plolo budé rcall2ečni dokumentace sjézdg zprac'vána somostatně.
oodatoěné oráco]

so

rozdělonl objoktu

245 000'- Kě

01

inženýrská činnost pro DUR
dokumontace oro realizaoi 6i€zdu
dodaleěné prác6

o.č' '1820/1 k.ú' Polanká

215 000'- Kě

n.o

30 000 - Kč

celk€l'

490 000'' Kó

ceny jsou uvédeny tÉŽoPH

5. PňloŽcnó Dodkltdv. iailch zDracovele|al

Dodďsčné práce v célkovévýši490 000'- Kč budou zahmuty v dodatku č' 6 smlouvy B0o3o/12 ze
dne27 7 2012.
samostatnou plÍlohu zménového lisfu lvoí o€nová
na základě poptávky objédnable'

nabídka dodatečnýatt praci pledJoŽená zhotovitelem

změnový list je vyhotoven ve dvou originálnlch výÍiscích. Jeden výtisk je zaloŽen u zhotovitele' jeden
výlisk u obj€dnatele'
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