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Evropský fond pro regionálnl rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
číslo Objednatele: S-8622/DOP/2018
číslo Dodavatele: 18-123-02
,,11/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice Stavba"

Smluvní strany

Objednatel
středočeský kraj
se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený:

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na
základě Usnesení č. 038-22/2019/RK ze dne 1.7.2019
bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:
(dále také jen ,,Objednatel")

a
Dodavatel
Společnost ,,Velké Přílepy - Tursko PKB+ČNES"
se sídlem:
Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
sestávajÍcÍ ze společností:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
se sídlem:
Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 279 00 096 DIČ: CZ27900096
zastoupená:

Ing. janem Tříškou, předsedou představenstva a
Be. Simonou Krpatovou, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 11881
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., číslo účtu
(správce společnosti)
a
ČNES dopravní stavby, a.s.
se sídlem:
Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČO: 477 81 734 DIČ: CZ47781734
zastoupená: Petrem Horákem, obchodním ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 4964
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., číslo účtu
(člen společnosti)
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regbnálnl rozvoj
Integrovaný regionálni operační přogram

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zastoupena správcem společnosti, společnostI POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., na
základě Smlouvy o společnosti ze dne 18. 7. 2018, viz příloha č. 2.
(dále také jen ,,Dodavatel")
(dále společně také jen ,,sm(uvní strany")

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 2. 2019
(dále jen ,,Dodatek l")
Článek I.
Předmět dodatku
1.

Dne 15. 5. 2019 byla na mIstnlm šetření v místě stavby zjištěna nutnost stabilizace
zeminy parapláně užitím hydraulických pojiv. Tato skutečnost nebyla zohledněna
v projektu, byla nepředpokládaná a má dopad na časový harmonogram akce.
V návaznosti na tuto skutečnost byly vyčísleny přibližné náklady a odhadovaná doba
potřebná k provedení vIcepraci. V dopise ze dne 16. 5. 2019 požádal Zhotovitel o
prodloužení terminu zhotovení díla o 21 dni z uvedených důvodů.

2.

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 20. 2. 2019 (Č. smlouvy Objednatele: S8622/DOP/2018, č. smlouvy Dodavatele: 18-123-02) (dále jen ,,Smlouva"), následovně:
Článek Il. Doba zhotovení díla, podmínky pro prováděni změn díla, odstavec 2.1
Smlouvy se nahrazuje následujIcHn textem:
Dodavatel provede (tj. dokonči a předá) dílo specifikované v článku l. Smlouvy v terminu
do 3 měsíců a 3 týdnů ode dne protoko|árniho předáni staveniště s ohledem na
podmínky poskytované dotace pro období 2014 - 2020.

3.

Ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek II.
Závěrečná ustanoveni
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejněni
v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy
a Dodavatel 2 stejnopisy.
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3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy. Uzavření tohoto dodatku bylo
schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 038-22/2019/RK ze dne 1.7.2019.

4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:
Příloha č. l:
Smlouva o společnosti
Příloha č. 2:

Žádost o prodlouženI terminu

Příloha č. 3:

Zápis ze stavebního deníku

Příloha č. 4:

Fotodokumentace

V .................. dne

V Praze dne

Dodavatel

Objednatel

Společnost ,,Velké Přílepy - Tursko
PKB+ČNES"

Středoče"ký )'"j

O 9 -07- 2019

ng, Ja n Digitálně podepsal
Ing. jan Tříška

riska
Tv"v

10:24:492019.07.02
+02'00'
Datum:

Ing. Jan Tříška
předseda představenstva PKB a.s.

.

r
Martin Herman

radní pĹo oblast investic a veřejných

zakázek

Simona

Digitálně podepsal
Simona Krpatová
Krpatova· Datum:
10,06,122019.07.02
+02'00'

C,OčEskb:

-2K-

Bc. Simona Krpatová
člen představenstva PKB a.s.
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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
uzavřená dle § 2716 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákon/ku, ve zněn/pozdějš/ch předpisů
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 279 00 096
DIČ: CZ27900096
zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881
zastoupená Ing. janem Tříškou, předsedou představenstva, Be. Simonou Krpatovou, členem
představenstva
(dále jen ,,Správce")
a

ČNES dopravní stavby, a.s.
sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČO: 477 81734
DIČ: CZ47781734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená: Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci
(dále jen ,,Společník")
(Správce a Společník dále společně též jen ,,Společníci")
uzavÍrajÍ dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu a v souladu
s ustanoveními § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákon(k"), tuto smlouvu o společnosti (dále jen ,,Smlouva"):

Článek 1
Úvodní ustanovení, název a sídlo společnosti

1.

Společníci se rozhodli, že společnost bude vykonávat činnost pod názvem ,,Velké Přílepy Tursko PKB+ČNES" {dále jen ,,Společnost").

2.

Sídlem Společnosti a rovněž adresou pro doručováni je Milady Horákové 2764, Kročehlavy,

3.

272 01 Kladno
Společník pověřuje Správce správou všech záležitostí Společnosti, neurčI-Ii tato Smlouva nebo
dodatek k ní jinak. Bude-li Správce písemně jednat ve věci Společnosti, pak vedle své
obchodní firmy připojí označení ,,Správce společnosti ,,Velké Přílepy -Tursko PKB+ČNES".

Článek 2
Účel společnosti
1.

Společnki zřizují touto Smlouvou Společnost ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku
za účelem vypracování a předložení společné nabídky (dále jen ,,Nabídka") v zadávacím řIzenI
na veřejnou zakázku uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem
zakázky Z2018-016169 s názvem ,,11/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice Stavba" a
zadávanou zadavatelem středočeský kraj, IČO: 708 91 095, sídlem Zborovská 11, 150 21
Praha 5 (dále jen ,,Veřejná zakázka"), s cílem, aby Nabídka byla zadavatelem veřejné zakázky
vybrána jako nejvýhodnější a aby mezi Společniky a zadavatelem veřejné zakázky byla
uzavřena smlouva o dílo na plnění předmětu Veřejné zakázky (dále jen ,,Smlouva o dílo"), a
s cílem tento předmět Veřejné zakázky společně řádně a včas provést.
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2.

Pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této Smlouvy v požadované kvalitě a termínu
ukládá tato Smlouva povinnost SpoIečnIkům vyvíjet veškerou možnou součinnost směřujicí
k dosaženísjednaného účelu.
Článek 3
Práva a povinnosti, postavení Společnosti

1.

Společnost nemá právní osobnost, není právnickou osobou a nezapisuje se do Žádného
veřejného rejstříku ani jiné obdobné evidence.

2.

Společnost není samostatnou účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmů nebo jiné daně
podle českých platných a účinných obecně závazných právních předpisů. Touto jednotkou
a plátcem jsou Správce iSpolečnIk samostatně.

3.

Společníci jsou vůči zadavateli veřejné zakázky a vůči třetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyp|ývajÍcÍch z veřejné
zakázky.

4.

Společník souhlasí s tím, že Správce je oprávněn jednat za Společnost, resp. Společníka, ve
věci podání nabídky a případně v dalších otázkách, a to minimálně v rozsahu a na základě
Plné moci, která je přílohou této Smlouvy. Správce se zavazuje bez zbytečného odkladu
informovat Společníka o všech jednáních, která jeho jménem učinil.

5.

Podrobná pravidla pro rozdělenI výnosů a nákladů z činnosti Společnosti, podrobné určeni
vzájemných práv a nároků mezi Společníky, podrobnosti o účetnictví, o vedení společného
účtu Společnosti, zásady řIzenI Společnosti a případný vznik řÍdicích orgánů pro činnost
Společnosti, jakož i další podrobnosti týkajÍcÍ se realizace činnosti Společnosti a jejího
hospodaření budou upraveny stanovami (dále jen ,,Stanovy"). Správce se zavazuje předložit k
projednání Stanovy SpolečnIkovi nejpozději do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne uzavření
Smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady spojené s podáním Nabídky,
včetně případných nákladů na zajištěni bankovních záruk, nesou Společníci rovným dílem.

6,

Společníci výslovně
před mětném

prohlašují, že v případě,

zadávacím

řIzenI

bude

že

Nabídka předložená

zadavatelem

Veřejné

zakázky

Společností v
vybrána

jako

nejvýhodnější, a mezi zadavatelem Veřejné zakázky a Společníky dojde k uzavření realizačnI
Smlouvy o dílo, jsou povinni společně a nerozdílně realizovat příslušné činnosti ve
stanovených lhůtách, stanoveným způsobem a při dodržení všech ostatních podmínek
stanovených ve Smlouvě o dílo nebo jinak se vztahujÍcÍch k realizaci předmětu veřejné
zakázky.
7.

Každý společník musí pInit kvalifikační i jiné předpoklady kladené na jeho způsobilost plnit
Veřejnou zakázku, a to v souladu s ustanoveními ZZVZ a v souladu se zadávacími podmínkami
veřejné zakázky.

8.

O všech záležitostech Společnosti rozhodují Společníci společně, přičemž každý Společník má
jeden hlas. V neodkladných záležitostech rozhoduje samostatně Správce, a to tak, aby byl
naplněn smysl a účel Společnosti dle této Smlouvy.

9.

Správce zajistí koordinaci činnosti Společníků při zpracováni a předloženI Nabídky zadavateli
Veřejné zakázky. Společník se zavazuje poskytnout Správci za tímto účelem veškerou
potřebnou součinnost, informace a podklady a zpracovat a předat Správci příslušnou část
Nabídky v rozsahu a dle pokynů Správce nejpozději 2 (dva) pracovnídny před uplynutím lhůty
pro podáni nabídek na Veřejnou zakázku.
Článek 4
Trvání Společnosti
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1.

Společnost vzniká ke dni účinnosti této Smlouvy.

2.

Společnost zaniká, dosáhne-li se účelu, k němuž byla zřízena, tj. po splnění Smlouvy o dílo
a uplynuti všech případných záručních lhůt, resp. po zániku všech povinnosti pIynoucích
z předložené společné Nabídky a ze Smlouvy o dílo uzavřené mezi Společníky a zadavatelem
Veřejné

zakázky,

a

po

vypořádáni

všech

případných

závazků

mezi

Společníky.

V pochybnostech se má za to, že Společnost nezanikla.
3.

Společnost dále zanikne, stane-li se účel, ke kterému byla zřízena, nemožným, a to zejména
pokud:
a)

zadavatel veřejné zakázky rozhodne o zrušení veřejné zakázky, a to dnem jejího zrušení;
pokud by byly proti rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky podány námitky, pak dnem
doručení rozhodnuti zadavatele veřejné zakázky o nevyhovění námitkám; pokud by byl
podán návrh na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") na
přezkoumání rozhodnutí zadavatele Veřejné zakázky o zrušení veřejné zakázky nebo
úohs zahájí řIzeni o přezkoumání rozhodnutí zadavatele Veřejné zakázky z moci úřední,
pak dnem právní moci rozhodnutí ÚOHS, kterým ÚOHS rozhodl o zamÍtnutÍ podaného
návrhu nebo o zastavení řÍzení;

b) zadavatel Veřejné zakázky vydá rozhodnutí svědčící o tom, že Smlouva o dílo nebude
mezi ním a Společníky uzavřena, tj. zejména rozhodnutí o výběru nabídky jiného
účastníka zadávacího řízenI než Společnosti nebo rozhodnutí o vyloučení Společnosti ze
zadávacího řľzenI na Veřejnou zakázku, a to dnem Up|ynutÍ lhůty pro podání námitek
proti příslušnému rozhodnuti zadavatele veřejné zakázky nebo, pokud by byly proti
rozhodnuti zadavatele Veřejné zakázky podány námitky, pak dnem doručení rozhodnutí
zadavatele veřejné zakázky o nevyhovění námitkám nebo, pokud by byl podán návrh na
ÚOHS na přezkoumání rozhodnutI zadavatele veřejné zakázky nebo by úohs zahájil
řľzenI o přezkoumáni předmětného rozhodnuti zadavatele veřejné zakázky z moci úřední,
pak dnem právni moci rozhodnutí ÚOHS, kterým ÚOHS rozhodl o zamítnutí podaného
návrhu nebo o zastavení řIzení.
Článek 5
Další u jednání

1.

Společnici se dohodli, že zpracovaná Nabídka bude podána jako společná Nabídka dle této
Smlouvy. Společná Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele veřejné
zakázky uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v souladu s ustanoveními
ZZVZ.

2.

Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli v souvislosti s činností
Společnosti, použijívýhradně pro účely přípravy Nabídky a pro eventuálni realizaci předmětu
Veřejné zakázky. Tyto informace mohou být dávány k dispozici třetím osobám jenom do miry
nutné pro přípravu Nabídky a pro realizaci předmětu Veřejné zakázky.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

1.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
sMuvních stran.

2.

Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinností upravených touto Smlouvou, se doručují do vlastních rukou na adresu
uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Povinnost smluvní
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel
3Z4

poštovni licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních
rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem nastávaji rovněž po
uplynutí 10 (deseti) dnů od uloženi písemnosti držitelem poštovní licence.
3.

Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně čIslovanými písemnými na sebe
navazujÍcÍmÍ dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní
strany se v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku dohodly, že změny obsahu
této Smlouvy ústní formou se nepřipouští.

4.

Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo dosažení účelu,
za jakým Společnost vznikla, nebo by bylo na nezákonnou újmu druhé smluvní straně,
zadavateli veřejné zakázky nebo třetí straně. V takovém případě je smluvní strana, která
zapříčinila vznik újmy nebo nepřijala taková opatřeni, kterými bylo možné újmě zabránit
nebo snížit její rozsah, povinna nahradit vzniklou újmu.

5.

V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo bude za neplatné
prohlášeno pravomocným rozhodnut(m soudu nebo jiného obdobného orgánu, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti. Smluvní strany se zavazují všechna
neplatná ustanoveni dle věty první nahradit ustanoveními jinými, která nejlépe svým
obsahem a smyslem budou odpovídat obsahu a smyslu ustanoveni neplatného.

6.

Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídl právním řádem České republiky,
zejména ustanoveními občanského zákoníku.

7.

Závazky z této Smlouvy vyplývajfcľ jsou závazné pro případné právní nástupce obou
smluvních stran.

8.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 {třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po 1{jednom) z nich a 1(jeden) bude vložen do nabídky.

9.

Nedílnou součástitéto Smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
a)

Příloha č. 1- Plná moc dle článku 3 odst. 4

b) Příloha č. 2 - Plná moc Petra Horáka, obchodního ředitele
V Kladně

.

.2018

RÁVCE

...

,,O,,ČN"

P3ZEMNĹ OMUNIKACE BO EMIA, a.s.
IČO: 279 00 096

ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81734

l .Jan Tříška, předseda představenstva
Be. Simona Krpatová, člen představenstva

Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné
moci
:":":iíi::·

Múady HOAKM 2764, m 01 Kltdno
IC; 270 OQ 096
DIČ: CZ 27000096 ®
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Příloha č. 1 ke smlouvě o společnosti

PLNÁ MOC
ČNES dopravní stavby, a.s., sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, IČO: 477
81 734, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
kterou zastupuje Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci {dále jen ,,zmocnitel")

jakožto společnIk společnosti ,,Velké Přílepy - Tursko PKB+ČNES", se sídlem společnosti Milady
Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno, založené smlouvou o společnosti ze dne 18. 7. 2018
zmocňuje tímto

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno,
IČO: 279 00 096, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 11881, zastoupenou Ing. janem Tříškou, předsedou představenstva a Be. Simonou Krpatovou,
členem představenstva (dále jen ,,zmocněnec")

jakožto správce společnosti ,,Velké Přílepy - Tursko PKB+ČNES", se sídlem společnosti Milady
Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno, založené smlouvou o společnosti ze dne 18. 7. 2018
k tomu, že:

je zmocněnec v ústním i písemném styku oprávněn jednat za společnost ,,Velké Přílepy - Tursko
PKB+ČNES" ve všech věcech, a to zejména:
-

ve všech věcech týkajIcIch se společné nabídky v rámci zadávacího řízenf na veřejnou zakázku
uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2018-016169
s názvem ,,11/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice Stavba" a zadávanou zadavatelem
středočeský kraj, ičo: 708 91 095, sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 před uzavřením
realizační smlouvy o dílo mezi zadavatelem předmětné veřejné zakázky a zmocnitelem a
zmocněncem, a to včetně podepisováni jménem zmocnitele v případě veškerých potřebných
listin a dokumentů, u kterých to bude možné

-

o uzavřeni realizační smlouvy o dílo včetně př(padných dodatků mezi zadavatelem jako
objednatelem a zmocněncem a zmocnitelem jako zhotoviteli, a to včetně podpisu této

smlouvy

1z 2

-

po uzavřeni realizační smlouvy o dílo mezi zadavatelem jako objednatelem a zmocněncem
a zmocnitelem jako zhotoviteli ve věcech týkajícIch se realizace předmětu předmětné veřejné
zakázky, a to včetně podepisování jménem spoIečnIků společnosti v případě veškerých
potřebných listin a dokumentů, u kterých to bude možné, včetně přijlmání plateb od
zadavatele.

V Kladně dne 18. 7. 2018

V Kladně dne 18. 7. 2018

ZMOCNITEL

ZMOCNĚNEC
v plném rozsahu přijímám

ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81734
Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné
moci
t:::o'3,':,.

ZE

NÍ KOMUNIKAC BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096

g. Jan Tříška, předseda představenstva
Be. Simona Krpatová, člen představenstva
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ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81734
DIČ: C247781734
sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v praze, oddll B, vložka 4964

PLNÁ MOC
ZMOCNITEL:
Sídlo:
IČO:

ČNES dopravní stavby, a.s.
Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

ZMOCNĚNEC:

Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.
bytem
nar.

477 81 734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená:
Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva
{dále jen ,,Zmocnitel")

(dále jen ,,Zmocněnec")

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej
ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním,
tj. zejména při zadávacfch řIzeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednáváni a uzavlráni
dodavatelských a odběratelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o poskytování
pracovnělékařských služeb a jiných smluv, objednávek, nabídek nebo žádostí, a to včetně jejich
dodatků.
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. Doručovací
adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne
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"

ZMOCNĚNEC·

přijímám zmocněnív plném rozsahu,

V Kladně d,,
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Petr Horák, nar. 19. března 1959
lei.: +420 314 009 111
e-mail: cnes@cncs.c7
v., b: u,' ,' mcnps.cz
dalo 'é schiánky: |:'1)dnlfa
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\

středočeský kraj
Zborovská 11
150 21Praha 5
Vyřizuje
Šárka Řešátková

Telefon

E-mail

Datum

Žádost o prodlouženi terminu k akci: ,,11/240 Velké Pří|epY-Tursko, oprava silnice Stavba"
Váženi,

na základě plněni smlouvy o dílo: ,,11/240 Velké Přílepy-Tursko, oprava silnice Stavba", číslo smlouvy objednatele: S8622/DOP/2018 ze dne 20.2.2019 se na Vás obracíme s žádostí o vyhotovení dodatku k předmětné akci.
při realizaci opravy silnice bylo v intravilánu obce Tursko od staničení v km 10,2 provedeno odstranění vozovkových a
konstrukčních vrstev na úroveň zemní pláně. Hodnoty výsledků provedených statických zatěžovacích zkoušek na zemni
pláni E,,,,, = 20,9 Mpa (Ed,,,,/E,,,,, = 1,43), Ed,,,, = 19,2 Mpa (Ed.,,,/E,,,,, = 1,66), Ed,,,, = 25,5 Mpa (Ěd.fjĚ,,,,, = 1,63)
nevyhovují požadavku POPS min. E,,,,, = 45 Mpa. Z tohoto důvodu bylo v souladu s POPS přistoupeno k provedení sanace
zemní pláně v podobě odtěžení vrstvy ti. 25 cm na úroveň zemní parapláně. Pro kontrolu zemni parapláně bylo svoláno
mistní šetření, viz zápis ve stavebním deníku.
Na místním šetřeni dne 15. 5. 2019 bylo dohodnuto, že zeminu parapláně je nutné stabilizovat hydraulickým
pojivem.Tato skutečnost je odlišná od předpokladu PDPS a bude mít za následek časový a finanční dopad.
Finanční náklady spojené se stabilizací zeminy parapláně hydraulickými pojivy jsou Zhotovitelem orientačně odhadovány
na 900.000 KČ. Z časového hlediska Zhotovitel žádá o prodlouženIlhůty realizace o dobu 14 dni.
Přesná částka výše uvedených nákladů bude upřesněna po dokončeni prací. V tuto chvíli nejsme schopni přesně vyčíslit
náklady, a to z důvodu postupného provádění odtěžování konstrukčních vrstev a výsledků Iaboratornich zkoušek.
Zhotovitel tímto žádá Objednatele o vydání pokynu k dalšímu postupu. výše uvedené skutečnosti maji objektivní dopad
na dobu prováděni díla. Proto Vás touto cestou uctivě žádáme o
uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem bude prod|ouženi doby provedeni Díla do 22 .července 2019.

s přátelským pozdravem
Příloha:
Zápis ze stavebního deníku {kopie)
Fotografie z místa plněni
Ing. Jan ==
Simona
Tříška

16·1622 tQTOQ'

Krpatová

==:"
,,,·,,. .,.V

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Správce společnosti Velké Přílepy-Tursko
PKB+ČNES
ČO: 279 00 096
Ing. Jan Tříška, předseda představenstva
Be. Simona Krpatová, člen představestva
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Denni záznamy stavby:
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