
Důvodová zpráva k návrhu Dodatku č.1, ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 
588/2020 z 2.3.2020. 
 
Obec Nelahozeves jako Zadavatel v původní veřejné zakázce vedené v otevřeném řízení 
pod názvem SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – UL. ZAGAROLSKÁ, POD STRÁNÍ, MÍSTNÍ ČÁST 
PODHOŘANY, ev. č. zakázky ve VVZ Z2019-041716 zadal realizaci stavebního díla 
dodavateli Stavitelství Řehoř, s.r.o., IČ: 25075543. Sjednaná cena na základě výsledku 
zadávacího řízení činí 31 560 899,20 Kč bez DPH. 

V Dodatku č. 1 obec, jako zadavatel využila ust. § 66, zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (zákon o ZVZ) 
(Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce 
V případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce může zadavatel použít jednací 
řízení bez uveřejnění rovněž, pokud jde o nové služby nebo nové stavební práce spočívající v 
opakování obdobných služeb nebo stavebních prací jako v původní veřejné zakázce a 
odpovídající původní veřejné zakázce, a to za předpokladu, že 
a) nové služby nebo nové stavební práce budou zadány témuž dodavateli, 
b) v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení, jehož zahájení bylo uveřejněno 
způsobem podle § 212 nebo § 53 odst. 1, byla podle § 100 odst. 3 uvedena možnost zadat 
veřejnou zakázku na nové služby nebo nové stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění 
a zároveň byl uveden rozsah nových služeb nebo nových stavebních prací, 
c) předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové služby nebo nové stavební práce byla 
zahrnuta podle § 16 odst. 3 do předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky, 
d) jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní 
veřejnou zakázku a 
e) skutečná cena bez daně z přidané hodnoty veřejné zakázky za nové služby nebo nové 
stavební práce nepřesáhne o více než 30 % jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesahuje 
30 % ceny původní veřejné zakázky.) 
 
ad a) o zakázce je jednáno s původním vybraným dodavatelem, jako s jediným možným 
dodavatelem, 
ad b) v zadávací dokumentaci původní zakázky vedené pod názvem SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE – UL. ZAGAROLSKÁ, POD STRÁNÍ, MÍSTNÍ ČÁST PODHOŘANY, zahájené dne 
21. 11. 2019 odesláním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení do Věstníku 
veřejných zakázek v souladu s § 212 zákona o ZVZ.  V zadávací dokumentaci v odst. 4.5.4. 
byla uvedena možnost zadat veřejnou zakázku na nové stavební práce v jednacím řízení 
bez uveřejnění a zároveň byl uveden rozsah nových stavebních prací, 
ad c) předpokládaná hodnota nových stavebních prací byla zahrnuta do celkové 
předpokládané hodnoty původní zakázky. 
čl. 5 původní zadávací dokumentace: 
Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky je stanovena na 39 985 200,- Kč bez 
daně z přidané hodnoty (DPH).  
Předpokládaná hodnota opčního práva bez DPH je stanovena ve výši 30 % předpokládané 
hodnoty této veřejné zakázky, tzn. 11 995 560,- Kč bez DPH.   
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opčního práva je 51 980 760,- Kč bez DPH. 
ad d) smlouva na původní zakázku byla uzavřena ke dni 2. 3. 2020, jednací řízení bez 
uveřejnění bylo zahájeno dne 18.5.2020 
ad e) skutečná cena sjednaná k novým stavebním pracím ve výši 8 928 341,60 Kč bez 
DPH, tvoří 28,29 % z ceny sjednané v původní smlouvě o dílo, 22,33 % z původní 



předpokládané hodnoty zakázky (bez hodnoty opce) a je o 25,57 % nižší než byla 
předpokládaná hodnota opce. 
Předmět zakázky tvoří splašková kanalizace – ul. Nádražní a přípojky splaškové 
kanalizace a doplnění tlakových splaškových přípojek ul. Zagarolská a Pod Strání 
v návaznosti na původní předmět zakázky – výstavbu splaškové kanalizace. 
 
Obec se s dodavatelem dohodla na: 
- termínu realizace, který zůstává původní dle Smlouvy o dílo 
- obchodních a platebních podmínkách, které zůstávají původní dle Smlouvy o dílo 
Dodavatel dále bez připomínek souhlasil s předloženými oceněnými výkazy výměr 
víceprací. 
K dohodnutým stavebním pracem bude vyhotoven Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 
...........  
Dodavatel dále prohlásil, že přistupuje na všechny podmínky stanovené k původní 
stavební zakázce, zejména k obchodním podmínkám zakázky, neupraveným jednacím 
řízení bez uveřejnění. 
 
Vedení obce shledalo sjednanou cenu ve výši 8 928 341,60 Kč bez DPH jako ekonomicky 
výhodnou.  
 
 
 


