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Ministerstvo dopravy A*.
Státní fond dopravní ^WĚia 
infrastruktury ^WáKlsi

Akce je financovánařspolufinancována z prostředků Stétniho fondu 
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy zhotovitele: 841/VZ/29/16Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/737/16-1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel:
se sídlem:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650IČ:

DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 775 863 296

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněna: 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice 
Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010 
709 71 641

se sídlem: 
zastoupena:
IČ:

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě

11/123 Jistebnice - Černý Les - Miloš David tel. 606 633 829 

111/13529 Kvasejovice - Přehořov - Luděk Zasadil tel. 724 039 851 
111/13524 Záhoří - Lžín, křiž. 111/13522 - Luděk Zasadil tel. 724 039 851 
111/1229 Stádlec - Křída - Miroslav Hladký tel. 724 042 275 
111/12212 Rataje - křižovatka 111/1354 - Miroslav Hladký tel. 724 042 275

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")
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Zhotovitel:
se sídlem:

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 
608 38 744 
CZ608 38 744 

Bankovní spojení: ČSOBa.s. - 112071233/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634 
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

IČ:
DIČ:

Jan Michalec - technický vedoucí oblasti JIH - na základě plné moci 
tel. č. +420 602 596 308

Ing. Lukáš Přibyl - ekonomický vedoucí oblasti JIH - na základě plné moci 
tel. č. +420 725 742 329 

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek 

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Rostislav Novotný - Hanzal

tel. č. +420 602 531 798

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš 

tel. č. +420 777 182 953

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar 

tel. č. +420 388 312 325

tel. č. +420 724 370 592

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele1')

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění

IV. Cena za dílo
Původní znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH.....
DPH 21 %...............
Celkem včetně DPH

16 630 724 Kč 
. 3 492 452 Kč 
.20 123 176 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

16 630 724 Kč bez DPHDle SOD.....................................................................

Změnový list č. 1

• 111/13529 Kvasejovice - Přehořov vícepráce......

• 111/12212 Rataje - křižovatka 111/1354 vícepráce

230 448,84 Kč bez DPH 

.240 337,23 Kč bez DPH

celkem......................

DPH 21 %...............

Celkem včetně DPH

.17 101 510,07 Kč bez DPH 

...3 591 317,11 Kč 

20 692 827,18 Kč
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Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém
rozsahu.

Příjemce (příp. jiné označení) bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru
smluv/na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup. Příjemce (příp. jiné označení)
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají
v platnosti v původním znění beze změny.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihočeského kraje dne 21. 07. 2016 č. Usnesení
857/2016/RK-92.

V Českých Budějovicích dne: " 2 *08- 2016

za objednatele:

V Českých Budějovicích dne: - 2 'OB* 2016

za zhotovitele:

STRABAG
TRABAG a.s.
dštěpný závod České Budějovice
last JÍH
benská 31,370 06 České Budějovice
)

( Mgr. Jiří ŽmK>(a v
hejtman Jihočeského h

STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Přibyl

ekonomický vedoucí
oblasti JIH

na základě plné moci

STRABAG a.js.
Jan Michalec

technický vedoucí
oblasti JIH

na základě plné mocili A

A-ra i

PŘEZKOUMAL:
Václav Oaran
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OPiS
PLNÁ MOC

STRABAG a.s., IČ 608 38 744
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Obchodní firma:
se sídlem:
registrace:
jejímž jménem jednají: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

zmocňuje
Ing. Jiřího Mikeše, nar. bytem -vedoucího obchodně
technického oddělení
Jana Michalce, nar. bytem - technického vedoucího
Ing. Lukáše Přibyla, nar. bytem - ekonomického vedoucí oblasti
Jih

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy:
sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 2.12.2015

IngTJaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dý n ka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

1

jméno, příjmení
ob^b/ec/ouc' oblaStfunkce

Jan Michalec
technický vedoucí oblasti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 8, vložka 7634
Sídlo: Na Bělidle 198/21, CZ-150 00 Praha 5 / ČR, DIČ: CZ6G838744



dosinviw soultmsi s listinou, zníiíbyl pořízen
složenou z....íJ? listu.
V Českých Budějovicích dne
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Změnový list číslo: 1

Stavba: Oprava komunikací SFDI2016- část 7, okres Tábor SDL/OREG/737/16č. smlouvy objednatele:

111/13529 Kvasejovice - Přehořov
Rataje-křižovatka 111/1354

111/12212
Úsek: 841 A/Z/29/2016č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Luděk Zasadil
Miroslav Hladký

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, Praha 5

Předmět změny: Vyrovnávací asfaltová vrstva

Dotčené místo: Okres Tábor

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

viz.příloha

Návrh ocenění:
Vyrovnávací vrstva ACL16 v tunách 470 786 Kč

Zdůvodnění:

Celkem vícepráce bez DPH
DPH 21% / /

Celkem vícepráce

470 786 Kč
98 865 Kč

569 651 Kč

Datum: 2S. -V ^ ^
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Podpis navrhovatele:

Vyjádření:
TDS: Zasadil Hladký podpis:

podpis:

podpis:

datum:

Projektant: datum:

UMáíInvestor: datum:

KRAJS3TFÚŘAD
.UHnr.Rfigv wpa r

Přílohy: položkový rozpočet

odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 české Budějovice (8)



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016- část 7, okres Tábor

Číslo a název objektu: 111/13529 Kvasejovice - Přehořov
číslo strany ve
stavebním deníku,
kde je změna

poř. cena/ měr.
jednotku

celk.cena
po změně

celk.cena ve
smlouvě

datum vzniku
změny

množství ve
smlouvě

měrná
jedn.

množství po
změně

rozdíl celk. cenyrozdíl
množství

číslo popis a kód položky
Kčpol. Kč Kč Kč

zanesena

VRSTVY PRO OBNOVU
A OPRAVY Z ASF
BETONU ACL16

29.6.2016 72 276,48 833,51 60 013 290 462 230 448,84t 348,48

Rozdíl oproti SoD celkem Kč; 230 448,84

Zhotovitel/dodavatel:
jméno podpis datum

JWuJWZJan Michalec

Schválil:
Inženýr stavby/TDI

projektant/AD

KRAJSKÝ ÚŘAD
-.. jihočeský kraj
Qibor regionálního rozvoje, územního
plánováni, stavebního řádu a investic
_ U Zimního stadionu 1952/2
—I české Budějovice (8)

SEzadavatel/objednatel
IUi-ŠJOHO

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: podpis: datum:
Schválil: podpis: datum:



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016- část 7, okres Tábor

Číslo a název objektu: 111/12212 Rataje - křižovatka 111/1354
číslo strany ve
stavebním deníku,

poř. cena/ měr.
jednotku

celk.cena ve
smlouvě

celk.cena
po změně

datum vzniku
změny

měrná
jedn.

množství ve
smlouvě

rozdíl
množství

rozdíl celk. cenymnožství po
změně

číslo popis a kód položky
kde je změna
zanesena

Kč
pol. Kč KčKč

VRSTVY PRO OBNOVU
A OPRAVY Z ASF
BETONU ACL16

29.6.2016 561,024 254,016 946,15 530 813 771 150 240 337,23t 815,04

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 240 337,23

Zhotovitel/dodavatel:

jméno podpis datum

fJan Michalec

Schválil:
Inženýrstavby/TDI

projektant/AD

— KRAJSKÝ ÚŘAD
— JIHOČESKÝ KRAJ
odDor regionálního rozvoje, územního
_pli inování, stavebního řádu a investic
_J U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (8)

zadavatel/objednatel

Í/Tr,jfíílími
podpis:Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: datum:

Schválil: podpisů datum:


