Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO:

00066001

DIČ:

CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
č. smlouvy: S-1846/00066001/2020
dále jen „Objednatel“ na straně jedné
a
STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha5
IČO:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jedná

Ing. Luděk Pavlů v zastoupení dle plné moci
Ing. Petra Kroupová v zastoupení dle plné moci

č. smlouvy:

841/TC/FB/2020/018/FBGL

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)
Preambule:
Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 3.7.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „II/610 Brodce prĤtah“ (dál jen „Smlouva o
dílo“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají
smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na probíhající výstavbu inženýrských sítí třetí stranou, která je ovlivněna nepředvídatelnými hydrogeologickými nevhodnými podmínkami se předmět díla rozděluje na dva
stavební celky. Jednotlivá část bude předána objednateli na základě předávacího protokolu
bez vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn vystavit dvě faktury na základě výše uvedených
předávacích protokolů. Záruka za dílo začíná běžet vždy dnem protokolárního předání řádně
dokončené části díla.

1.1. Termíny dokonþení jednotlivých þástí díla
první þást

11/2020

druhá þást

05/2021

II. Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích
změn a dodatků.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

3.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení
Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v
platnosti a účinnosti.

4.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží její elektronický originál.

5.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Praze, dne _________

V Říčanech dne _________

Digitálně podepsal Ing.
Ing. Petra
Petra Kroupová, DiS.
2020.10.06 09:40:39
Kroupová, DiS. Datum:
+02'00'

______________________________

______________________________

STRABAG a.s.
Ing. Petra Kroupová v zastoupení dle plné moci

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Mgr.
Zdeněk
Dvořák,
MPA

Digitálně podepsal
Ing. Luděk Pavlů
Ing. Luděk Pavlů Datum: 2020.10.06
09:39:59 +02'00'
______________________________

Digitálně
podepsal Mgr.
Zdeněk Dvořák,
MPA
Datum:
2020.10.13
08:57:04 +02'00'

STRABAG a.s.
Ing. Luděk Pavlů v zastoupení dle plné moci
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