Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb
číslo smlouvy Objednatele: S-3320/00066001/2019
číslo smlouvy Zhotovitele: 1000144124
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :
00066001
DIČ:
CZ00066001d
Jednající:
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné
a
Skanska a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Jednající:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
26271303
CZ26271303
Michal Pfaf, ředitel závodu a Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska, oba
na základě plné moci
Michal Pfaf, ředitel závodu a Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska, oba
na základě plné moci

(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 v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a §
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále
jen „Dodatek“)
I.

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné
zakázky s názvem „II/611 Poděbradská“ (dále jen „Dílo“).
2. S ohledem na skutečnost, že část Díla bude na základě proběhlého jednání z části uhrazena
Státním fondem dopravní infrastruktury, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je
uvedeno níže:
2. Do čl. 5 Smlouvy se jako odst. 5.15. a 5.16. vkládá: následující text:

5.15.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen
„SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele
veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny
Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

5.16.

Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné
veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob
provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály
potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení
kopií nebo výpisů těchto podkladů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho
elektronický originál.

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
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

_____________________________________
Krajská správa a údržba silnic Středočeského Skanska a.s.
kraje, příspěvková organizace
Michal Pfaf, ředitel závodu a
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska
oba na základě plné moci

