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,Ą SILNICE

GROUP TSKRPAA5L469

DoDATEK Č.L KE sMLoUvĚ o nÍro
,rVídeňskár2. etapa, Praha 4, č.akce 99978912"

číslosmlouvy objednatele: N3l17142201025

číslosmlouvy zhotovĺtele: 1722044

ĺ'.Objednatel:

I.
Smluvní strany

Technĺcká správa komunĺkacíhl.m. Prahy, a.s.
Riísnovka 77018,l l0 00 Praha 1- Staré Město
lČo:oząąlzse
DIČ:CZ03447286
zapsaná v obchodním ľejstříku vedeném MěstsĘým soudem v Ptaze, sp. zn. B
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.tt.2023100003 / 6000
zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou

představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem,Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerych jejich Dodatků jsou oprávněni zasfupovat
objednatele dva členovépředstavenstva společně

'
z nicllž nejméně jeden musíbý

předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Zhotovĺtel: 1) SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116115, 1 10 00 Praha 1 _ Nové Město
ĺČo:ezz 42lO5
DIČ:CZ62242lo5
zapsanáv obchodním Ęstffku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069
zastoupena: lng. Kaľlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představęnstva
( Spo lečno st zasfupuj e ve všech záležito stęch každýčlen představenstva
samostatně)

2) SYNEĘ s.r.o.
D-ľ. Milady Horákové 58017, Libeľec ľV _ Peršt1ýn,460 0l Liberec
ICO:48292516
DIČ:CZ48292516
zapsaĺá"v obchodním Ęstříkuvedeném lGajským soudem v Ústí ďL, sp. zn. C 5153
zastoupena: klg. Daliborem Kobrlem, jednatelem

JUDr. Robeľtem Špottem,MBA, jednatelem
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

(Společnost zastupují ve všech záieŽitostech vŽdy dvajednatelé společně)

tj. společnosti, kÍeľéjsou sdruženy ve smyslu s27l6 a násl. zěIr.ona č,.89l20l2 Sb. občanský
zź//ľ.otúk,ve společnosti s názvem: 'oSpolečnost - Vídeňslĺĺ,Praha'' se spľávcem společnosti
SILNICE GROUP a.s., (společníkem1) zastupujícím společnost SYNER. s.r.o. (společník2), na
zźů<laděplnémoci ze dne 07.06.201_7 (Bankovní spojení: Raiffeisenbank, ä.S.,
č.ú.: 50070092l l l 5500)
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II.
Předmět dodatku

Sĺanyđnešníhodne uzavíľajív souladu s $ 2586 a násl. zákona č,.89l20I2 Sb.' občanský zákoník
(dále jen

',oběanský
zfüoník") tento dodatek č.1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ,rVídeňsk"áo

2. etapa, Praha 4, č.akce 99978912" (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna zźlvazkll ve smyslu s 222 ođst.3 zźkoĺa
ě.13412016 Sb., o zadávźníveřejných zaktnek, z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností
v pruběhu rcalizace dila nezapříčiněnýchzhotovitelem. Změna nastala v postupu qistavby v úseku
KZe|eným domkům k vjezdu do sídlištěJirčanská, kde nebyly ľealizovĺány práce zatlplĺéuzavirky
pľo provoz silničníchvozidel v délcecca 200 bm, jak bylo plránováno v ZDS. Práce ve fźzi2byly
realizovźny po podélných polovinách se zachováním provozu do sídlištěJirčanská a pro realízaci
rekonstrukce 3 a 4 etapy ul. Vídeňská. Dźiebyl realizován zvětšený ľozsah sanace pláně o více neŽ
dvojnásobek oproti ZDs ő' to z důvodu zastižeru neúnosných písěitych jílův urovni plráně. Tyto
ztíženépodmínky pÍi realizaci vedly ke komplikacím s logistikou a prodlouŽením jednotlivých
stavebních postupů a celkovému prodlouŽení doby výstavby, stejně tak i posunutí termínu
dokončenídíla.

V souvislosti s qýšeuvedenými zjištěnímise smluvní strany dále dohodly na změně č1.n.
Smlouvy (Doba plnění díla), tak jak je uvedeno dále.

III.
Zména čl.III. Smlouvy (Doba plnění dĺla)

1. Čt.m. odst. 2 smlouvy se v čĺásti,,Termín dokončení"a ,,Lhůta výstavby" mění takto:

Termín dokončení:do 100 kalendářních dnů
Lhůta výstavby uvedená v kalendĺářníchdnech činí:100

2. ostatní ustanovení čl.il. odst. 2 Smlouvy se nemění.

rv.
Závérečnáustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou souěástí qýše uvedené Smlouvy. ostatní ustanovení tétoSmlouvy,
která nejsou tímto Dodatkem 'qýslovně dotěena, ztlstźxaji beze změny v platnosti a účinnosti.
Tento dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stľanami a účinnostidnem
zveřejnění smlouvy v registľu smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, Že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centralní evidenci
smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl.m. Prahy a.s., která je veřejně pffstupná a ktęľá obsahuje údaje o smluvních
stľanách' předmětu đodatku,číselnéoznačenítohoto dodatku a dafum jeho podpisu. Smluvní
stľany pľohlašují,Že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovaŽují za obchodní tajemství ve
smyslu $ 504 občanskéhozákoníku audělují svolení k jejich užitia zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalšíchpodmínek.

3. Smluvní stľany výslovně sjednávají, žeuveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zfüona
č.34012015 Sb., o zvlaštníchpodmínkách účinnostiněkteľých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registľu smluv (zrákon o registru smluv), zajisti objďnatel.
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uÍč,itý

Dodatku

je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, znichž objednatel obďrži dva (2)

Zhotovitel taktéždva (2) stejnopisy.

stany prohlašují'že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, Že s jeho

souhlasí' a žeDodatek uzavíraj í svobodně a vźlžně,žepovaŽu1i obsah tohoto Dođatku
a srozumitelný a žejsou jim známy všechny skuteěnosti, ježjsou pro uzavření tohoto

rozhodující.Na důkaz připojují svépodpisy.

ÝPĺaze,dne 29. ĺ0. 2019

objednatel

prof. lng. Karel , Ph.D.

Technická správa komunikací
hl.m. Pľahy, a.s.

správa komunikací
hl.m.

'
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ľäcH'sFR..ĄVi\ KoMuNlKAci
_ hi.m. PRAHI a.s.
Rásnovka 770lB,110 00 PRAHA 1

103

Y Praze, dne
zhotovĺtel

Filip Hájek

SILNICE GROUP a.
ING. KAREL RYPL

SYNER s.ľ.o.
Ing. Dali
jednatel

SYNER s.r.o.

Ing. Luboš Váňa
jednatel
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