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ke smlouvě o dílo

,,Hrabákovao Pľaha Lt, č,.akce 720"

TSKRPOOESGY3

číslosmlouvy objednatele: A/3/17 l 4230l0n

číslosmlouvy zhotovitelez 1722048

I.
Smluvní stľany

1. objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Pľahy, a.s.

Rásnovka 77018,110 00 Pľaha 1 - Staré Město
lČooząąlzse
DIČ:CZ03447286
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ptaze, oddíl B, vl.

20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s

č:.il.: Ż023 1 00003i6000
zastoupená: Ing. Petrem Smolkou' geneľálním ředitęlem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem' MBA' místopředsedou představenstva Bc.

Františkem Adámkem, členem přeđstavenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smloulry a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat objeđnateledva členové

představenstva společně,z nícbžnejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou

představenstva.
osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Mayer' ředitelinvestičníhoúseku
Milan Zach,vedoucí oddělení přípravy arealízacę oprav (4Ż30)

Pavla Chauľová - TDI

2.Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s.

Na F1oľencí2116l15,1 10 00 Praha 1 _ Nové Město
ĺcoazz 42105
DIČCZ62242IO5
zapsanáv obchodním ľejstříku vedeném Městským souđemv Praze, oddíl B, vl.

r2069
zastoupena: Ing. Kaľlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petľem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

(kďŽďý samostatně)

2) SYNER' s.ľ.o.
Dr. Milady Hoľákové58017, Liberec IV - Peľštýn,460 01 Libeľec
lco ągzgzsle
DIC C248292516
zapsanáv obchodním ľejstříku vedeném kľajským soudem v Ústí nad Labem,

oddílC, vl. 5153
zastoupena: Ing. Daliborem Kobrlem, j ednatelem

JUDr. Robeľtem Spottou, MBA, jednatelem

Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

Za společnost j ednaj ívždy společně alespoň dva j ednatelé.

I



ísooleěníkem l) zastupujícím společnost SYNER. s.ľ'o. (společník2), na základě plnémoci ze dne

žź.oe.zoll. x
ń'łounĺspojení: Ceská Spořitelna, a's'

č.ú.:580702210800

osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Kaľel Rypl, předseda představenstva SILNICE
GROUP a.s.

Ing. Petľ Duchek, MBA, místopředseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

Ing, David Cyľoň, ředitel oblasti STř{ED
Ing. Jan Pilď, vedoucí střeđiskadopľavníchstavęb
Pavel Černý
Jan Hladký
Ing. Tomáš Stehlík

_ ve věcech technických:

Cena dle SOD bez DPH:
DPH:
Cena dle SoD včetně DPH:

Cena dle dodatku č,.1bez DPH:
DPH:
Cena dle dodatku č.1 s DPH:

Cena vícepracídle dodatku č,.ŻbezDPH:
DPH2I%:
Cena vícepľacídle dodatku č,.2vć. DPH:

Cena méněpľacídle dodatku č,.2bezDPH:
DPH2IoÁ:
Cena méněpľacídle dodatku č,.2vč,.DPH:

Cena celkem vč.dodatku č.2bez DPH:
DPľJZlloÁ z

Cena celkem vč.Dodatku č.2 vč.DPH:

správcem společnosti SILNICE GROUP, ä.S.,

14 950 737,75 Kč)
3 139 654,93 Kě

18 090 392,68Kč

16 521 257,75 Kč,
3 4]0 724,13 Kč,

19 997 981,88 Kč

I05 914,25 Kč
22241,99Kč,

I28 |56,24Kč)

111 587'00 Kč
23 433'27 Kč

I35 020,27 Kč

16 521585'00 Kč
3 469 532'85 Kč
19 991117o85 Kč

, ktetéjsou sdruženy ve smyslu 52716 a násl. zźlkonač,.89l20I2 Sb. občanský ztĺkoník,

s ntnvem:

''Společnost Hrabákova'' Se

- hlavní stavbyvedoucí:
_ stavbyvedoucí

II.
Předmět Dodatku

Smluvní stľany dnešníhodne uzavírajítento dodatek č:.2 (dále jen ,,Dodatek") ke Smlouvě o đílo
,,Hľabákova,Praha 11, č.akcęJ20" zedĺe04.09.2017 (ďáIejen,,Smlouva"). Předmětemtohoto
Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu s 222 odst. 4 zźtkonač).13412016 Sb., o zaďávtní
veřejných zakźnek, vyvolaná nutností provedení rozsáhlejších sanací z důvodu zjištěného nestabilního
podloŽípo odkľytíkonstľukčníchvrstev a upřesnění rozsahu pouŽitého materiálu

Dále sę smluvní strany dohođlyna změně ěl. 10 Smlouvy (Záruč:nípodmínky) jak je dále uvedeno.

ilI.
Zména čl.5.Smlouvy (Cena díla)

1. Č1.5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

.,
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, Ce1kováhodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č.1 aě'2 nepřekĺočí15 % původní

ňodnoty závazku ze smlouvy'
IV.

Zména čl.10. Smlouvy (Zfuučnípodmínky)

1. Čl.to. odst. 10.1. Smlouvy se mění takto

Zhotovĺtel poskytuje na etapu I. díla záruku 60 měsícůna stavební část,na etapu II. a etapu III. díla
zźĺuku84 měsícůna stavební část a 36 měsícůna vodorovné dopĺavníznačení,která začiná plynout

ode dne předĺání apĺevzetípříslušnéetapy díla.

V.
Záxérečnáustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástívýše uvedené Smlouvy. ostatní ustanovení tétoSmlouvy,
kteľá nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, ztlstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
Dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu opľávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registľu smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, žesouhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv
Technické správy komunikací hl.m. Pľahy, a.S. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná' a kteľá obsahuje údajeo smluvních
stranách, předmětu Dodatku, číselnéoznaěęĺi tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní
strany prohlašují'žeskutečnosti uvedené v Dodatku nepovažujíza obchodní tajemství ve smyslu $
504 občanskéhozákoníku a udělují svolení kjejich uŽitía zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalšíchpodmínek.

3. Smluvní stľany výslovně sjednávají, Že uveřejnění tohoto Dodatku v ľegistru smluv dle zákona č.

340lŻ0I5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

ľegistru smluv (zákono registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemžobjednatel i Zhotovitel

obdrži po 2 lyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují,že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho

obsahem souhlasí, žepovažýíobsah tohoto Dodatku za utčitýa sľozumitelný a že j sou j im známy
všechny skutečnosti' jeŽ jsou pľo uzavření tohoto Dodatku ľozhodující.Na d
podpisy.
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