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Dodatek č. 8

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1227/2017

"Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:             107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a 

"Společnost - Jablonné"

SYNER, s. r. o. (jako vedoucí společník)

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec  

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Kobrle,

                                                          jednatelé společnosti SYNER, s. r. o., na základě plné

                                                           moci ze dne 26. 6. 2017

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:             53001461/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 5133



2

a 

SILNICE GROUP a. s. (jako společník)

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:             8109481/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

společně jako „zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/1227/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“ a ke které byl dne 11. 12. 2017 

uzavřen dodatek č. 1, dne 19. 1. 2018 dodatek č. 2, dne 6. 8. 2018 dodatek č. 3, dne 

5. 10. 2018 dodatek č. 4, dne 14. 2. 2019 dodatek č. 5, dne 22. 5. 2019 dodatek č. 6 a dne 

6. 9. 2019 dodatek č. 7 (dále jen „smlouva“).

2. Tento dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění.

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění termín pro předání dokladů tak, jak 

vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

4. Z důvodů, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na 

změně termínu pro předání dokladů. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII.
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odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín pro předání dokladů:

nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto 

termínu je dílo řádně provedeno."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro předání dokladů:

nejpozději do 60 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Teprve 

předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.".    

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

 Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy, 

 Příloha č. 2 - Stanovisko Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště 

Liberec.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
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6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1885/19/RK ze dne 15. 10. 2019.

V Liberci dne 12. 11. 2019 V Liberci dne 7. 11. 2019

……………………………… …………………………

Ing. Jan Sviták JUDr. Robert Špott, MBA

náměstek hejtmana

…………………………

Ing. Dalibor Kobrle

jednatelé společnosti
SYNER, s. r. o.

                                                                                                        V Praze dne 4. 11. 2019

………………………….

Ing. Karel Rypl

předseda představenstva
SILNICE GROUP a. s.
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle § 222 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“, která byla vypsána
Libereckým krajem.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a není v rozporu s §222 odst. 3 zákona.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Dne 7. 10. 2019 proběhlo jednání na Katastrálním úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec 
(dále jen „Katastrální úřad“), jehož předmětem bylo dohodnutí způsobu vyhotovení geometrického plánu 
stavby (viz stanovisko Katastrálního úřadu) tak, aby bylo možné geometrický plán zapsat do nově 
obnoveného katastrálního operátu. Zúčastněné strany se shodly na řešení, kdy Katastrální úřad bude 
objednatele informovat o skutečnosti, že výsledky etapy zjišťování hranic byly ověřeny a opatřeny razítkem 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra, a tudíž zhotovitel může zpracovat geometrický plán nad 
obnoveným katastrálním operátem. Na základě toho zašle objednatel zhotoviteli výzvu k vypracování
geometrického plánu nad obnoveným katastrálním operátem. Od termínu doručení výzvy zhotoviteli 
bude plynout 60denní lhůta pro odevzdání dokladů. Předáním dokladů v tomto termínu bude dílo řádně 
provedeno.

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí 
- 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Uvedené změny ze závazku ze smlouvy si vyžádají prodloužení termínu dokončení díla.

Zhotovitel :
Společnost Jablonné
SYNER s. r. o.

Ing. Jan Pilař
…………………………………………….

Dne: 4. 10. 2019

TDI : ABM Kontrol s. r. o. Ing. Petr Šindelka
…………………………………………….

Dne: 4. 10. 2019

Zástupce 
objednatele

:
Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, p. o.

Bc. Jan Čapek
…………………………………………….

Dne: 4. 10. 2019








