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DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo
číslo smi. Objednatele: s-4301/dop/2019
číslo smi. Dodavatele: 135/19 045/230

,,lll/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1 - Stavba"

Smluvní strany

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem:
IČO: 70891095

zastoupený:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
DIČ: CZ70891095

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek na zákl.
usn. 072-32/2019/RK

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"

Dodavatel
EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v č. Budějovicích v oddíle C, vložka 904

zastouperiá: Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
lČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

Bankovní spojeni: UniCredit bank a.s., č. účtu:
Oberbank, č. účtu:

dále jen ,,dodavatel"

dále společně jen ,,Smluvní strany"
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INFRASTRUKTURY

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Článek l.

Preambule
l) Dne 2. 10. 2019 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele:

S-4301/DOP/2019, č. smlouvy dodavatele: 135/19 045/230), jejímž předmětem je provedeni díla -
stavby ,JIl/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1 - Stavba" (dále jen ,,Smlouva").

2) Dne 4. 3. 2019 uzavřely smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury, Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, p.o. a Středočeský kraj Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 ve znění Dodatku č. 15/2019/1 ze
dne 1. 4. 2019, Dodatku č. 15/2019/2 ze dne 7. 5. 2019 a Dodatku č. 15/2019/3 ze dne 8.8.2019.
Tato smlouva zajišt'uje mimo jiné i poskytnuti finančních prostředků na akci ,Jll/1024 Řitka, most

přes D4 ev. č. 1024-1 - Stavba".
3) Smluvní strany se dohodly, že ke Smlouvě jakožto příjemce dotace SFDI přistupuje Krajská správa

a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
e.Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA

Článek II.

Předmět Dodatku
l) Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

a) Článek IV. Platební podmínky, odstavec 4.1 Smlouvy se doplňuje následujIchn textem:

,,Faktury budou vystavovány na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001, DIČ:

CZ00066001, zastoupenou Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem."

b) V Článku IV. Platební podmínky se nahrazuje ve všech odstavcích slovo ,,objednatel"

slovem ,,zástupce objednatele".

C) Článek VII. Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních

stran, odstavec 7.4 Smlouvy se nahrazuje následujíckn textem:
,,Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla, ve věcech technických a
fakturace (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") je:

· Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel KSÚS: tel: e-mail
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INFRASTRUKTURY

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

, · Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, náměstek ředitele pro oblast investic KSUS: tel: 702 021 917,Íl e-mail: ales.cermak@ksus.cz, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská

11, 150 21 Praha 5

· Karel Motal, vedoucí technického úseku Kladno: tel: e-mail:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150

21 Praha 5.

· Osoba zajišt'ujÍcÍ dohled nad realizaci zakázky: Miroslav Knopp, mostní technik, tel:
e-mail: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických,
fakturace a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného

z objednatelů právní úkony.

· Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje.

d) Článek VIII. Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran, se

doplňuje o odstavec 8.25 a 8.26 : . '
8.25 Dodavatel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen ,,SFDI") je

oprávněn vzhledem k čerpáni prostředků ze SFDI kontrolovat objednatele veřejnosprávní
kontrolou, která se řidí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou
podrobně rozpracovány a upraveny KontrolnIm řádem SFDI (dále jen ,,kontrola").

8.26 Dodavatel souhlasi s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči
Dodavateli, a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní
kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějÍcÍch kontrolu
předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení
kontrolovaných skutečností a umožnit pořízenÍ kopii nebo výpisů těchto podkladů.

2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
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Článek íl.

Závěrečná ustanoveni

l) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

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

3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno
usnesením Rady Středočeského kraje č. 072-32/2019/RK ze dne 21.10. 2019.

v českých Budějovicích dne V Praze dne 1L -11- 2019

Dodavatel: Objednatel:

EDIKT a.s STŘEDOČESK " KRAJ

Ing. Jan velikovský
člen představenstva

G)

EDBXT.
54

RUd0|fuy3ká 461,'95, 370 01 České
lČ 25172326 DIČ CZ25172328 tel, 387412524

Martin erman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

,jQĽ
S L., '"Z

ma

V Praze dne

Krajská
střuoc¶3lskéhô kraje, (%
p/'spévková m>anizace

1' Pmha5'Uq m~u1

Mgr. Zdeněk D
ředitel organizace
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