Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smi. objednatele: S-0656/DOP/2019
číslo smi. dodavatele: SDI/ZOGS/841/TC/ZO/2019/002
,,11/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA l."

(dále jen ,,Smlouva")
Smluvní strany

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Martinem Hermanem
radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na zákl. usnesení 062-26/2019/RK
Bankovní spojeni: ppf banka, a.s., číslo účtu:
dále také ,,objednatel"
a

Dodavatel
Společnost ,,STRAKELL-BAGER Štěchovice"
Vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 6. 2018
se sídlem na adrese Správce společnosti STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
tvořená společnostmi
STRABAG a. S.
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
zastoupená: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou a Ing. Renatou Hamrskou, prokuristkou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634
bankovní spojeni: Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu

(dále jen ,,Správce společnosti")
a

KELLER - speciální zakládání, spol. s r. o.
se sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČO: 497 02 190 DIČ: CZ49702190
zastoupená: Ing. Petrem Svobodou, Ph.D., jednatelem
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 22219
bankovní spojeni. Česká spoňtelna, a &. -—číslo-účtu:
(dále jen ,,Druhý společník" a společně se Správcem společnosti jen ,,Společnici" nebo
každý jednotlivě jen ,,Společník")

dále jen ,,dodavatel"
uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a §
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek
dále uvedených, tento Dodatek.

1.

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně článku VIl, odst. 7.5 Smlouvy, a to
následovně:
7.5 Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a
finančních jsou:
Za STRABAG a. S.
Ve věcech smluvních: Ing. Vladimir Hauser
tel.
Ve věcech technických: Ing. Karel Frankota - technický vedoucí oblasti TC/BH
tel.

josef Nejedlík - vedoucí provozní jednotky
tel.
Ve věcech ekonomický a finančních:
Ing. Irena Sedmíková - ekonomická vedoucí oblasti TC/BH
tel.

2.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3
stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.

4.

Smluvní strany proh|ašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku bylo
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 2. 9. 2019 č. usnesení
062-26/2019/RK.
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5.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem- jejího uveřejněni y registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. q registru smluv),

které provede objednatel.

V Praze

V P,aze

Dodavatel

Objednatel

Za Správce společnosti STRABAG a. s.

Středočeský kraj

Ing. Tomáš Hajič

Martin H rman
radní pr oblast investic a veřejných zakázek

prokurista

1 Ô -10- 2019

,OČESKÝ
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
ic: 60838744
(238)

-28-

Ing. Renata Hamrská
prokurista

Za Druhého společníka KELLER - speciální zakládání, spol. s r. o.

Ing. Petr Svoboda, Ph. D.
jednatel
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