:
"i

II/422 Ježov- Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ
Číslo smlouvy objednatele: 13 57/2017
Číslo dodatku č. l objednatele: 136/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1388/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: L-17-088-000/-SoD-01

Ev. č. VZ:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o projektové
PŘÍPRAVĚ
TI/422 JEŽOV - KYJOV - DSP/PDPS, SP, IČ
Objednatel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

TČO: 709 32 581

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

sp. zn. p]' 287

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

IČO: 277 38 809
sp. zt1. C 55650

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne l. 12. 2017
ve znčni dodatku č. i ze dne 6. 3. 2019 (dále jen ,,snilouva") dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:
Na základě výsledků iiůenýrskC činnosti došlo k požadavku DOS (MÚ Kyjov, odbor správních, dopravních
a živnostenských agend a KR PČR, úzeniní odbor Hodonín, DI) nad rámec původního zadání. Jedná se zejména
o požadavek na stavební úpravu křižovatek 11/422 x iii/42210 na Hýsly, il/422 x III/42212 na Kostelec,
11/422 x III/42213 na Kostelec a z toho vyplývající další dopady na původní projekt.
II.
Obč smluvní strany se tímto dodatkem č, 1 dohodly na změně ČI. VI. odst. 1. smlouvy, kteiý se mění a nově zul:
1.

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

do 15. 3. 2019

Konečná DSP/PDPS, SP, IČ

do 10 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ dle požadavků DOS

04/2020

Dřívější plnění je niožné.

Obě smluvní strany se tínito dodatkem č. 1 dohodly na změně ČI. VII. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zní:
1.

Cena:
Cena CELKEM BEZ DPH

1.359.347,00 Kč
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Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. VIII. odst. l, smlouvy, který se mění a nově zní:
l.

Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy a studie, druhá faktura pro část díla - DSPLPDPS, SP, IČ a třetí faktura bude
vystavena pro vícepráce sjednané v dodatku Č. 2. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení
objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.
III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2, který 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. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
Dodatek Č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.
Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. l - kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne

2 g '·'|'j'- 2019

' '"

Ing. Z uěk Komůrka
ředitel
Linio Plan, s.r,o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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II/422 Ježov- Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ
Příloha č. 1

Kalkulace CENY
' Š
l

Položka

Cena v KČ bez,DPH)
i

Průzkumy a studie
z toho geologický průZkum

42.000,-

z toho dendrologický průZkum

8.000,-

r
i

í
í
Ľ
L

z toho hluková studie

10.000,-

hluková studie - mětšenl"rozsahi[

9.900,-

z toho ověření existence a polohy iůženýrských sítí

4.000,-

z toho průzkum inženýrských sítí

5.000,-

z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu
doměření území kolem mostu ev. č.422-16 kvůli změněprostorového vedení
silnice
doměřeni územípro úpravu křižovaiky + zálivu autobusové zastá©' včetně
návazuj/cích sjezdů v Žádovicích + Doměřeňstávajících sklepů y Žádovicích
pro zjištěníjejich půdorysného a Yýškového překývání s rekons/ruovanou
si/nic////422 v Žádovicích
doměření územípro majetkové vypořádání tělesa silnice

116.000,4.950,-

9,350,-

30.250,-

Diagnostika vozovky

139.847,-

Průzkumy a studie celkem *

379.297,-

DSP/PDPS celkem

727.800,-

Změna s7něrového a výškoyého řešení silnice spojená s rekonstrukcí mo$tl[
ev.č.422-0/6 přes Skalecký potok, vyvolaná přeložka vodovodu

57.200,-

Úprava (stavební-plošné u výškopisné řešeni) křižoya/ky se silnicíII//4228 v
Žádovickh

17.600,-

Nový návrh zálivu autobusové zastávky v Žádovicích, iyvo/anä přeložka
sjělovacího kabelu, YyvolaHá přeložka vodovodu

55.000,-

Zvětšení rozsahu záborového e/aboráíu - kvůli rozhodnu/í investora o
majetkovém vypořádání celého sĹ&ail"cl"ho tělesa komunikace, iv případě, kdy
nebude dotčeno stavbou

27.500,-

SOupis prací celkem

65.000,-
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á

Inženýrská činnost celkem

25.000,-

Vícepráce dle dodatku č. l

162.250,-

1.359.347,-

Cena celkem bez dph

* Celková cena za průZkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.
Kalkulace ceny neobsahuje případné přeložky inženýrských sítí a tyto nejsou předrrlětenľ dodatku č. 2.

V Brnč dne
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pro dodatek Č.2
Stupěň: DSP/PDPS
rozsah zajišťovaných činosti

;;;;;

sazba

celkem

Změna SO110 - úprava (stavební - plošné a výškopisné řešení) křižovatky se sil.lll/42210
na Hýsly
Změna SO110 - Úprava (stavební- plošné a výškopisné řešení) křižovatky se silnicí
lll/42212 na Kostelec
Změna SO110 - Úprava (stavební- plošné a výškopisné řešení) křižovatky se silnici
lli/42213 na Kostelec

32

550

17 600 kč

32

550

17 600 KČ

32

550

17 600 KČ

Dosah úprav SO110 do dokumentace DSP/PDPS

63

550

34 650 KČ

5

. 550.

8

550

Průvodní zpráva

. ,

Koordinačnísiutace a v mapě KN

,

SO 181- přepracováni

.

i0

Soupis prací a rozpočet- doplnění a úprava SO 110 a 181

,40

550 ,. , , ,.
550

Zvětšení rozsahu záborového elaborátu - o úpravy na třech křižovatkách song

20 ,, , 550

11 000 KČ

Přílohy pro vynětí ze ZPF pro celou stavbu a celé stávajícI zemní těleso silnice včetně
podkladů pro zÍskánlsouh]asu majitelů pozemků bez výpočtu odvodů za odnětí ze ZPF

,60

550

33 000 KČ

Doměření území

39

550

21 450 KČ

Doměření území křižovatky se silnicí !Il/42210 kvůli zrněně napojení na silnici 11/422

13

550

Doměřeni území křižovatky se silnici IU/42212 kvůli změně napojeni na silnici 11/422

13

550

Doměření území křižovatky se silnici llt/42213 kvůli změně napojení na silnici 11/422

13

550

5

550

2 750 KČ

12

550

6 600 KČ

IČ - doplněnÍvyjádřen[ doss k objektu so1ío či změně SO181 a vyjádření Policie a OD
mú Kyjov ,
Koordinace, projednání na výrobním výboru
Případné přeložky inženýrských sÍtÍ nejsou předmětem kalkulace
Cena celkem bez D!'H

,.

162 250 KČ

DPH 21%

34 073 Kč

Cena celkem s DPH

196 323 KČ
l

V Brně dne
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