Česká republika
Nejvyšší kontrolní

úřad

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na inženýrskogeologický průzkum staveniště č. 83/100/2016,
uzavřený ve znění ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany

Číslo smlouvy Zhotovitele

Číslo smlouvy Objednatele

117027/00.400.201

83/100/2016

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad

CHEMCOMEX Praha, a.s.
(dále jen "Zhotovitel")

(dále jen "Objednatel")

Elišky Přemyslovny 379,
156 00 Praha 5 - Zbraslav
RNDr. Pavel Špaček
Jednající:
Funkce:
Prokurista
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Polák

Jankovcova 1518/2,
170 04 Praha 7
Jednající:
PhDr. Radek Haubert
vrchní ředitel správní sekce
Funkce:
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Bednář

Funkce:
Tel.:
E-mail:
IČO:

Funkce:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DiČ:
Zapsaná
v obchodním

Se sídlem:

DiČ:

Zapsaná
v obchodním

Geolog
226259152

Qolak@chemcomex.cz
25076451
CZ25076451
U Městského soudu v Praze
B 4287

rejstříku:

Bank. spojení:

Se sídlem:

referent OHS
233045135
vladimir.bednar@nku.cz
49370227
není plátce DPH
Nezapsán

rejstříku:

Citibank Europe pic.
2064770118/2600

Bank. spojení:

Česká národní banka

30027-001/0710

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na inženýrskogeologický průzkum
staveniště, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 18.1. 2017
(dále jen "Smlouvali a "Dodatek").

Preambule
Vzhledem k tomu, že laboratorní zkoušky vzorků kontaminace zeminy nebyly ve výzvě na
inženýrskogeologický průzkum stanoviště Objednatelem požadovány a jsou pro Objednatele
nezbytné, byl osloven Zhotovitel, aby předložil cenovou nabídku na tento dodatečný
IIdoprůzkum" kontaminace zemin.
Zhotovitel předložil Objednateli dne 27. 1. 2017 cenovou nabídku za IIdoprůzkum" zemin
v částce 19 280 Kč bez DPH, tj. 23 329 Kč vč. DPH.

1

I. Účel Dodatku

1.
2.

Účelem tohoto Dodatku je rozšířit předmět plnění o odběr vzorků zeminy ze staveniště
Objednatele pro potřeby chemického rozboru kontaminace zeminy.
V souvislosti s tím bude provedena i úpravu celkové ceny za předmět plnění.

II. Úprava předmětu plnění
1.

2.

Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění o průzkum kontaminace zemin
určených k odtěžení a provedení analýz vzorků zemin podle vyhlášky č . 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v souladu s cenovou
nabídkou Zhotovitele CHEMCOMEX Praha a.s. ze dne 27. 1. 2017, která je přílohou této
Smlouvy.
Laboratorní zkoušky chemických rozborů odebraných vzorků zemin ze staveniště
Objednatele budou realizovány v akreditované laboratoři.
III. Úprava ceny díla

1.

2.

Smluvní strany sjednávají změnu ceny díla uvedené v článku VI. odst. (2) Smlouvy
následovně. Objednatel se zavazuje za předmět plnění uhradit Zhotoviteli smluvní
odměnu stanovenou pevnou částkou ve výši 404 140,00 Kč bez DPH, tj . 489 009,40 Kč
včetně DPH.
Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje úplné a veškeré i související
běžné režijní náklady, potřebné pro plnění podle této Smlouvy.

IV.
1.
2.
3.

Závěrečná

ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.
Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu
a z nichž 1 (jedno) vyhotovení obdrží Zhotovitel a 2 (dvě) Objednatel.

Příloha

Dodatku - Cenová nabídka CHEMCOMEX Praha a.s. ze dne 27.1.2017

V Praze dne 1. února 2017

V Praze dne

.1:. února 2017
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Cenová nabídka

Poptávající: ČR - Nejvyšší kontrolní úřad
Ing. Vladimír

Bednář

Lokalita: Výstavba nového sídla NKÚ
parcel. č. 708/4, k. ú. Holešovice

Za účelem ověření znečištění zemin , předkládáme cenový návrh na prů z kum kontaminace zemin na pozemku s parcel. č. 708/4 v k. ú.
Holešovice. V rámci průzkumu bude proveden odběr 2 směsných vzorků zemin z průzkumných vrtů JV-i až JV-lO . Na směsných
vzorcích zem in budou provedeny laboratorní analýzy dle Vyhlášky MŽP 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a na
povrchu terénu . Vyhodnocení průz k umu kontaminace bude zapracováno do závěrečné zprávy o inženýrskogeologickém prů zkumu .
Inženýrskogeologický průzkum zahrnuje pouze odběr vzorků podzemní vody na stanovení agresivity na betonové konstrukce a odběr
vzorků zemin na stanovení geotechnických vlastnost í. Průzkum kontaminace zemin projekt inženýrskogeologického průz kumu neře š í.

Finanční rozpočet

1
2
3
4
5

ICinnost, dodávka
Doprava na lokalitu, převoz vzorků do laboratoře
Odběr směsných vzorků zemin
Vodni výluh (třída vyluhovatelnosti I) limit pro skládky S - inertni odpad·
Nejvýše přípustné koncentrace v sušině odpadů - povrch terénu··
Zpracování dat, vyhodnoceni
Celkem - základ daně
DPH dle předpisů v době fakturace - předpoklad 21%
Celkem s DPH 21%

m.j .
km
ks
ks
ks
hod

množstvf
40
2
2
2
3

lc.
12
850
2400
5400
500

Cena Kč
480 .00
1 700 .00
4800.00
10800.00
1 500.00

19280.00
4048.80
23328.80

• dle Vyhlášky MŽP 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky
•• dle Vyhlášky MŽP 294/2005 Sb. o podmfnkách ukládání odpadů na povrchu terénu
Poznámky:
- fakturovány budou pouze skutečně provedené
- nabídka platí do 31.1 .2017

činnosti

dle jednotkových cen

Požadované podklady pro

uzavření

- objednávka

Kontakt:
CH EM COM EX Praha, a.s.
Elišky

Přemyslovny

379, 156 00 Praha - Zbraslav

tel. : 226 259111 , fax: 271 750456
www .vrtanistudni.cz. e-mail :studny@cce.cz
V Praze

27.1.2017

Vypracoval:

Mgr. Jan Beneda
....

Schválil:

~--

RNDr. Pavel Špaček
divize geologie a sanace

ředitel

SOD:

