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Krajská správě u iržba Silnic
Středočeského kraje,

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 2884/00066001/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: 1511.8041061TVE
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11,150 21 Praha 5
se sídlem:
00066001
IČ :
CZ00066001
DIČ:
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
Jednající:
osoba oprávněná jednat
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
ve věcech smluvních:
(dále jen „Objednatel")
na straně jedné

a
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)
Jednající:
osoba oprávněná jednat
Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)
ve věcech smluvních:
(dále jen „Zhotovitel")
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel 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 22.10.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") na plnění veřejné
zakázky s názvem „111/3392 Červené Janovice - Zhoř" (dále jen „Dílo").

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat
Dílo Objednateli do 6 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3.

S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního
období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění
Smlouvy, a dále vzhledem k dodatečně vznesenému požadavku Obce Červené Janovice (dále jen
„Obec") na přerušení plnění Díla po dobu probíhajících stavebních prací realizovaných Obcí (s
předpokladem dokončení do 15.05.2019), spočívající ve výměně starých obrubníků, na které
plnění Díla navazuje, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

4.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. a 4.2. bod e) Smlouvy se
Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1.

Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. e) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu
trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek a dále po dobu probíhajících
stavebních prací realizovaných Obcí. Termíny plnění Díla se přiměřeně prodlužují tak, jak je
uvedeno v harmonogramu stavebních prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje
Přílohu č. 5 Smlouvy - Časový plán stavby - časový harmonogram.

2.

Čl. 4.1. Smlouvy věta první se mění následovně:
„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit
a předat Objednateli do 8 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli."

3.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9.1. a to následujícím způsobem:

„Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to
v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude
vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí
Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v
Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla."
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí
stím, 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 pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a
Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4.

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

Příloha č. 1

Časový plán výstavby - časový harmonogram

Příloha č. 2

Plná moc

V Říčanech dne
ObjediW

Krajská správa a údržbá silnic Stř
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel ,

očeského

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 30.11.2018

Termín realizace : 8 týdnu od předání staveniště
Zahájení stavby: do 10 dnů od převzetí staveniště
Termín vyklizení staveniště : do 10 kalendářních dnů od ukončení realizace
Poznámka: zimní technologická přestávka + výstavba chodníků v režii OÚ Červené Janovice od 3.12.2018 do 15.5.2018

René Šimůnek
stavbyvedoucí závodu Praha západ
EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA
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VINCI

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Společnost")

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Praha západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
panu Ing. Petru Tesařovi,
rodné číslo
(dále jen „Zmocněnec")

ktomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se
provozu pobočky závod Praha západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být

potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.
Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i
ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky,
vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení,
námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve
správních a soudních řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účasti na otevírání
obálek.
V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze ktěm právním jednáním, jejichž
následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující 30 milionů Kč bez DPH v případě, že druhou
stranou závazkového vztahu je zadavatel ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné
zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující 7,5 milionu Kč bez DPH, je-li druhou stranou
závazku jiná osoba.
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IČ:45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B. vložka 1561

