
Dodatek Č.1 ke Smlouvě o poskytováni služeb

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Číslo smlouvy objednatele: S-2864/00066001/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0507-15/00

I.
Úvodní ustanovení

l. Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jlnénel11 jedná Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA ředitel

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné

a
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Se sídlem: Podbabská 1014/20, Praha 6, 160 00
IČO: 601 93 280
DIČ: CZ60193280

Bankovní spojení:
zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368
jejímž jlnénel11 jedná: Ing. Lubor Hoďánek MBA, předseda představenstva

Ing. Václav sejk, místopředseda představenstva
č. smlouvy: 1-0507-15/00

dále jen ,,Poskytovatel" na straně druhé

2. Název akce:

,,11/240 a 11/101, přeloŽka silnic v úseku D7- DB, I. etapa - D7MÚK Středokluky - Obchvat

Kralup nad Vltavou, akt. TES"

II.
Preambule

V rámci požadavků na stavebně technické řešení je smluvně předepsáno zohlednění výsledků procesu
EIA. S oliledein na objektivní skutečnost, že dle aktuálního stavu na portálu Illforlnační systému EIA
(hŮps://ponal.cel1ia.cz/eiaseddetail/EIA_PHA1073) toto stanovisko zatím nebylo vydáno a proto
Poskytovatel objektivně nemůže technickou studii v původním termínu dokončit, jsou smluvní strany
nuceny přistoupit k uzavření následujícího dodatku.

Dále, s oliledein na skutečnost, že Smlouva o poskytování služeb byla veřejnou zakázkou malého
rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), a že tímto Dodatkem nedochází k takové změně, která by znainenala
navýšení finančnílio limitu nad limit pro veřejné zakázky malého rozsahu, nedopadají v souladu

l



s llveřejněnýln výkladovým stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR na uzavíraný Dodatek

omezení stanovená § 222 ZZVZ.

Dále, s oliledein na objektivní důvody pro uzavření předmětného Dodatku nedochází k narušení
základních zásad pro zadávání veřejných zakázek, definovaných v § 6 ZZVZ.

III.
Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

l. Článek 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1.2 Technická studie stavby - čistopis
" Nejpozději do 2 měsíců od vydání stanoviska EIA

2. Článek 7.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.3 Cena za technickou studii ve výši 55 % celkové ceny připadají Poskytovateli po předložení
konceptu TEŠ a 45% po dokončení služeb a jejich převzetí bez vad a nedodělků
Objednatelein. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o převzetí
těchto služeb bez vad a nedodělků Objednatelein.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

IV.
Závěrečná ustanovení

l. Dodatek č. l nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Sl11lllvnílni stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

2. Dodatek č. l se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a
Poskytovatel dva stejnopisy. Dodatek č. l byl sepsán v českém jazyce.

Datum: Datum:

Za objednatele : Za poskytovatele:

Krajská správa a údržba silnic VPÚ DECO PRAHA as.
Středočeského kraje, příspěvková Ing. Lubor Hoďánek, MBA
organizace předseda představenstva
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
ředitel

VPÚ DECO PRAHA as.

Ing. Václav sejk
místopředseda představenstva
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