II/422 Ježov- Kyjov - DSP/PDPS, sp, IČ
Číslo smlouvy objednatele: 1357/2017 i,>>7
Číslo dodatku č. l objednatele'
4S¢/c " "í 'ľ

Číslo smlouvy zhotovitele: L-l7-088-000/-SoD-Ol

Ev. č, VZ:

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ
PŘÍPRAVĚ
11/422 JEŽOV - KYJOV - DSP/PDPS, SP, lČ
Objednatel
Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo

IČO: 709 32 581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

sp. zn. Pi' 287

a
Zhotovitel
Linio Plan, s.r.o.
sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena

TČO: 277 38 809
sp. žIl. C 55650

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne l. 12. 2017
(dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. l.
Zdůvodnění:
V průběhu zpracování projektové dokumentace a projednávání konceptu došlo k požadavkům investora a dotčených
orgánů nad rámec zadání, zejména požadavek na změnu směrového a výškového řešení silnice u mostu
ev.č. 422-016, požadavek na nový záliv autobusové zastávky a zvčtšení rozsahu záborového elaborátu
pro vypořádání tělesa silnice.

1I,
Obč smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. VI. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zní:

l.

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
Koncept DSP/PDSP, průzkumy a studie, SP
Konečná DSP/PDPS, SP, ÍČ

do 15. 3. 2019
do 10 pracovních dnů od předání výstupu z
kontroly konceptu

Dřivějsi plnění je možné.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. VII. odst, l. smlouvy, který se mění a nově zní:

l.

Cena:
1.197.097,- Kč

Cena CELKEM BEZ DPH
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č. I, kteiý je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.
Tento dodatek č. l je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. l zajistí objednatel.
Nedílnou součástí dodatku č. l je aktualizovaná příloha č, 1 - kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brnč, dne

O 6 -03- 2019

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
(l

Linio Plan, s.r.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č, 1

Kalkulace CENY
Cena v KČ bez DPH

Položka

Průzkumy a studie
z toho geologický průzkum

42.000,-

z toho dendrologický průZkum

8.000,-

z toho hluková studie

,10.000,-

hluková studie - zvětšenírozsahu

9.900,-

z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí

4.000,-

z toho průzkum inženýrských sítí

5.000,-

z toho výškopisaé a polohopisné zaměření stávajícího stavu
doměření území kolem mostu ev. Č.422-/6 kvůli změně prostorového vedení
slinice
doměření území pro úpravu křižova/ky + zálivu autobusové zustáyh' včetně
navazujících sjezdů v Žádovicích + Doměřenístávajících sklepů v Žádovicíc'h
pro zjištěníjejich půdoíysného a yýškového překfýyánís ř'ekonsWuovanoit
silnicí /1/422 y Žádovic/ch
doměření územípro maie/kové vypořádáni tělesa silnice

116.000,4.950,-

9.350,-

30.250,-

Diagnostika vozovky

139.847,-

Průzkumy a $tudie celkem *

379.297,-

DSP/PDPS celkem

727.800,-

Změna síněrového a výškového řešení silnice spojená s rekonstrukcí mostu
ev.č.422-016 přes Ska/edý potok vyvolaná přeložka vodovodu

57,200,-

Úprava (stavební- plošné í7 výškopisné řešení) křižova/» se silnicíL///4228 v
Žádoviclch

/7.600,-

Nový návrh zálivu autobusové zastáp» p Žádovicích, vyvolaná přeložka
sdělovacího kabelu, vyvolaná přeložka vodovodu

55.000,-

Zvětšení rozsahu záborového elaborátu - húli rozhodnutí inveslora o
majetkovém vypořádání celého s/ápaiíc/ho tělesa komunikace, i v případě, kdy

27.500,-

nebude dotčeno stavbou

65.000,-

Soupis prací celkem
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25.000,-

Inženýrská Činnost celkem

{.197.097,-

Cena celkem bez DPH

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených polóžek.
VBrnědne
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