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<Š' Dodatek Č.2
Ke smlouvě o provedení stavby č. OVV/l647/201 7
,,Silnice 11/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa"

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v Podještědí
Se sídlem náměstí Mím 22, 471 25 Jablonné v podještědí
IČO: 00260576
DIČ: CZ00260576
Zastoupené Jiřím Rýdlem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen ,,objednatel"

a
,,Společnost - Jablonné"
syner, s.r.o. (jako vedoucí společník)
Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516
Osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Kobrle,

Jednatelé společnosti SYNER, s.r.o., na základě plné moci
ze dne 26.6.2017

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a

silnice GROUP a.s. (jako společník)
Se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
Osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Dále jen ,,Zhotovitel"
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Takto:
Úvodní ustanovení

l. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem
pod č. OVV/l647/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu ,,Silnice
II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa" (dále jen ,,smlouva")

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon").

Článek I.
Předmět dodatku

l. Z důvodu dodacčných stavebních prací na krajské části stavby se smluvní strany dohodly na
změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany
se dohodly na tom, že článek VII. Odst. 3 smlouvy ve změní:

,,Termín pro dokončeni stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději
do 270 dnů od předáni a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

,,Těmín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději
do 342 dnů od předání a převzetí staveniště."

2. Smluvní strany se dohodly, Že článek XIX. odstavec 6. Smlouvy mi takto:

Smluvní stany uzavřely dne 20.9.2017 Smlouvu o provedení stavby č. OVV/1647/2017
,,Silnice IU270 Jablonné v podještědí - 2. etapa", která byla zveřejněna na profilu zadavatele
Města Jablonné v podještědí dne 3.10.2017 (dále jen Smlouva). Smluvní strany dále uzavřely
dne 2.8.2018 dodatek Č.1 ke Smlouvě o provedení stavby č. OVV/l647/2017 ,,Silnice IJ/270
Jablonné v podještědí - 2. etapa", ktetý byl zveřejněn na profilu zadavatele Města Jablonné
v podještědí dne 6.8.2018 (dále jen Dodatek č. l).

Tato smlouva nabývá účinnosti ne dříve než dnem jejího zveřejnění na objednatelově profilu
zadavatele."

3. Smluvní strany se dohodly, že článek II. odstavec 4. Dodatku č. l zní takto:
Tento dodatek nabývá účinnosti ne dříve než dnem jeho zveřejnění na objednatelově profilu
zadavatele."

Článek II.
Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. l- žádost o prodloužení termínu výstavby
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu.

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněn objednatelem v registru

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou
dříve.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí
usnesením rady města Jablonné v podj

/,<""'l jiří Rýdl
Starosta města Jablonné v podještědí

N,s to
)ijs"Á"");

s textem tohoto dodatku. Dodatek byl>tíG"' len
eštědí čAj /2018 ze 18.

V Liberci ne .4. 4ol'j

. Robert Špott, MBA
ed atel společnosti SYNER, s.r.o.

Ing. Dalibor Kobrle
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o
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