
Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 121926 
Číslo smlouvy/dodatku zhotovitele: KUJIP81BVU1Y

DODATEK Č.1 f&fomí. C. ) 1

SMLOUVY O DÍLO & i 1
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník v platném znění

pro akci: „II/399 Náměšť nad Oslavou - D1, technická studie"

Číslo smlouvy objednatele: 118986 
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-8193-0100

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem
kraje MUDr, Jiřím Běhounkem

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing.
Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., zastoupený představenstvem společnosti
složeným z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. 
Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly 
Gorelové, členky představenstva, přičemž za představenstvo jednají 
vždy dva jeho členové nebo písemně pověřený člen 

Adresa: Táborská 31, 140 16 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: Ing. Marie Charvátová 
zástupce pro věci technické: Ing. Marie Charvátová 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1700041/0100
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
zápis v obchodním rejstříku: B 7326 Městský soud v Praze
(dále jen „zhotovitel")

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
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2.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 118986, č. zhotovitele 11- 
8193-0100 uzavřené dne 17. 7. 2018 je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky (na 
základě žádosti zhotovitele).

Hlavním důvodem této změny je zejména upřesnění územního rozsahu technické studie a rozšíření 
předmětu díla o koncepční řešení obchvatu Jinošova a návrh chodníků v blízkosti průmyslové zóny 
na konci úseku.

Článek 3 - Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky: 

Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1
„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy - předpoklad 07/2018

Předání technické studie 10. 12. 2018

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy - předpoklad 07/2018

Předání technické studie 28. 2. 2019

Článek 4 - závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 118986, tímto dodatkem nedotčené, se 
nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 118986 a nabývá platnosti dnem podpisu, 
kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

Strana 2 (celkem 3)



4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností 
originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne ?, 42,1041

Objednatel: Zhotovitel:

\- ■ ■

Ing. Jan Hytí^ 
člen rady krajě^ro dbpravu 
a silniční hospodářství

'I'kiJ&k'.... fťO......
Ing. lýřjžia Gorelová Ing. Vladimír Mikule 
členk/představenstva místopředseda představenstva
' /
/Sweco Hfdroprojett a.sB

ústředí Praha
Táborská 31,14016 Praha 4
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