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Číslo smlouvy objednatele: 617/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 839/2019

Číslo smlouvy zhotovitele 9-0279A19    

Ev. číslo: 

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
„II/408 LESNÁ  -  M ILÍČOVICE“

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

PORR a. s.
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00 IČO: 430 05 560
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1006
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupena Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na 

základě plné moc a
 úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na

základě plné moci
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019 (dále jen „smlouva“)
dohodli na tomto dodatku č. 1. 

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. X. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  při  provádění  prací  ke  zhotovení  stavby  dle  této  smlouvy  trvalou  přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. Zjistí-li  zhotovitel  při  provádění  stavby skryté  překážky týkající  se  věci,  na níž  má být  provedena  rekonstrukce
nebo úprava,  nebo  místa,  kde  má  být  dílo  provedeno,  a  tyto  překážky znemožňují  provedení  stavby způsobem
určeným  v této  smlouvě,  je  zhotovitel  povinen  tuto  skutečnost  bez  zbytečného  odkladu  objednateli  oznámit
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla
v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 

3. Kontrola 

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.

3.2 Zhotovitel  je  povinen  prokazatelně  informovat  objednatele  a  další  dotčené  subjekty  o  všech  prováděných
zkouškách,  a to  u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek,  jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

3.3 Zhotovitel  je  povinen  prokazatelně  a  dostatečně  včas  (zpravidla  alespoň  3  pracovní  dny  předem)  vyzvat
objednatele  ke  kontrole  a  prověření  prací,  které  budou  dalším  postupem  prací  zakryty  či  znepřístupněny.
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost
včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
či  dalším dotčeným subjektům kontrolu  provést,  a  to  i  s  odstraněním zakrytí  a  novým provedením zakrytí
na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. 
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3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního
deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění. 

4. Zhotovitel  je  povinen  pořizovat  a  průběžně  objednateli  předávat  dokumentaci  stavby.  Dokumentaci  stavby tvoří
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník;
ii. deník změn;

iii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu; 
iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
v. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

vi. doklady  o  likvidaci  odpadu  (denní  a  měsíční  rekapitulace)  –  minimální  obsah  dokladu  je  stanoven
v odst. 11. tohoto článku;

vii. fotodokumentace  provádění  stavby,  vč.  fotodokumentace  stavu  blízkých  nemovitých  věcí  před  zahájením,
po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace  bude  odpovídat  požadavkům stanoveným právním řádem a  požadavkům,  které  jsou  dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy
jmen  a  příjmení  osob  pracujících  na  staveništi,  zaznamenávat  klimatické  podmínky,  nasazení  mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků,  strojů  pro  stavbu.  Zapisují  se  do  něj  veškeré  skutečnosti,  úkony  a  pokyny  týkající  se  této  smlouvy.
Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou
stavební práce prováděny. 

6.       Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

6.2 Zhotovitel  ve  své  nabídce  do  veřejné  zakázky,  na  jejímž základě  byla  tato  smlouva uzavřena,  prokazoval
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací 

NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní  chce  tuto  část  díla  provádět  poddodavatelem.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  navrhovaného
poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny: 

Název a adresa obalovny Název poddodavatele, v případě
zajištění poddodavatelsky

IČO  případného
poddodavatele

Pohořelice, Smolín 95
691 23  Pohořelice, Smolín

NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli  prokazatelně  písemně  oznámí  identifikaci  poddodavatele  a  práce,  které  má  poddodavatel
provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
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7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

7.3 Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  koordinátorovi  BOZP  součinnost  a  dále  se  zavazuje  nejpozději
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

8. Zhotovitel  se  zavazuje  udělit  objednateli  souhlas  s předčasným užíváním stavby,  nebo jejích  jednotlivých  úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel  nese  odpovědnost  původce  odpadů.  Zhotovitel  je  povinen  veškerý  nepoužitelný  materiál  zlikvidovat
v souladu  se  zákonem  o  odpadech  a  projektovou  dokumentací  ke  stavebnímu  povolení  a  provedení  stavby.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

10. Pokládka  obrusné  vrstvy  bude  provedena  najednou  na  celou  šíři  vozovky  bez  středové  pracovní  spáry,
pokud se nedohodnou smluvní strany jinak.

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
ii. Název původce odpadu.

iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

12. Zhotovitel  je  povinen umožnit  případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními  pracemi a v případě
nálezu záchranný archeologický průzkum.

13. Objednatelem je  určen  autorský  dozor  (dále  jen  „AD“)  a  externí  technický dozor  (dále  jen  „TDE“).  Zhotovitel
je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Příloha: Plná moc pro

V Tlumačově, dne 9. 10. 2019 V Brně, dne 14. 10. 2019

 Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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