Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.6.2018, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „ Smlouva“)

„Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod
nadjezdy - 22 mostů“

Číslo smlouvy objednatele: 1680/00066001/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: SDI/COCP/841/TC/CO/2018/010

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :
00066001
DIČ:
CZ00066001
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
Jednající:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné
a

STRABAG a.s.
se sídlem:
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
608 38 744
IČO:
DIČ:
CZ60838744
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jedná Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková - zmocněnci
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní
strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a
§ 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) věznění
pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:
1. Smluvní strany se dohodly na základě projednání uzavírek na silnicích ve správě RSD
(požadavky Ministerstva dopravy a ŘSD ČR) předkládá zhotovitel žádost na prodloužení
termínu stavby a to následovně:

Článek 4. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 30.11.2019 od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě,
že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní
období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě
přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou
uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu.
Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku
vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne_________

V Praze dne

'
Krajskár správa
a uarzoa siyuc
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

STRABAG a.s.
Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková

•

1

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

22, 07 20 uí

na základě plné moci

STRABAG
PLNÁ MOC
Obchodní firma STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634,
jejímž jménem jednají Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a Ing, Jiří Dynka, člen představenstva
zmocňuje
své zaměstnance
Ing. Karel FRANKOTA, narozený
oblasti

, bytem

Ing. Irena SEDMÍKOVÁ, narozená

bytem

- technický vedoucí

- ekonomická vedoucí oblastí

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce
ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát
pět milionů korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele,
podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a
potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při
všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a
organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti, včetně projednání a
podepisování smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu
nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.
Zmocněnci mohou dále zplnomocnit další osoby v rozsahu výše uvedené plné moci.
Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na určitou do 31.12.2019
V Praze dne 6.12. 2018

Ondřej Novák
představenstva

Ing. Jiří Dynk^'
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zplnomocnění přijímám:

Ing. Karel Frankota
technický vedoucí oblasti Mosty

Ing. Irena Sedmíková
ekonomická vedoucí oblasti Mosty
strana 1 z 1

STRABAG a.s.
Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze sp zn B 7634
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

