
Číslo smlouvy Zhotovitele: NŘZ/ŠA/068/18 Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2018/16087

Číslo jednací dodatku Prováděcí smlouvy: ENV/2018/36575

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

MŽP - OG -15/18/SDD

k Rámcové smlouvě o dílo - část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka

pro řizenI sekce ochrany přírody a krajiny, na základě písemného pověřeni

IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné

a

00164801
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
7628001/0710

Sdružení ,,Likvidace SDD - PKŮ + AZS + GIS - Oblast 1"

Za sdruženi jedná na základě plné moci vedoucí společník palivový kombinát Ústi, státní podnik (viz
příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese: palivový
kombinát Ústi, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

palivový kombinát Ústí, státní podnik
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený: Ing, Petrem Lencem, ředitelem
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
Bankovní spojeni: Raiffeisenbank a.s., Ústi nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddIl AXVlll, vložka
433

(dále také ,,vedoucí společník" nebo ,,PKŮ")



AZ SANACE a.s.

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Pražská 53, 400 01 Ústi nad Labem
Ing. jakubem Zavoralem Ph.D., statutárním ředitelem
25033514
CZ25033514
ČSOB a.s.
129211415/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1093

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
49196375
CZ49196375 plátce DPH
Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň
505930/8030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdruženi jednající: Ing. Petr Lenc, ředitel státního podniku Palivový kombinát Ústi

Kontaktní osoba: Ing. Karel Bureš, na základě plné moci, tel: 352 688 230

Email: bures.k@post.cz

(dále jen ,,Zhotoviteľ') na straně druhé

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen ,,Dodatek č. l")

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-15/18/SDD

(dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové smlouvě o dílo - část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

(dále jen ,,Rámcová smlouva").

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

l. Změny Prováděcí smlouvy

|.1 ., Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění ČI. 3 Prováděcí smlouvy
mění a nově zní:
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ČI. 3

Doba, místo a podmínky plněni

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejdéle do 31. 8. 2018 (dodací lhůta).

Ostatní ujednání

11.1 Ostatní ujednáni Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

Ill. Závěrečná ujednání

lll.1 Nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

a) Žádost zhotovitele o uzavření dodatku.

Ill.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platnosti originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel také dvě vyhotoveni.

lll.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvnimi stranami
a účinnosti dnem uveřejněni v informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

Objednatel Zhotovitel

V P,a,e, dne A,!- C. 1"/1' V Chlumci, dne y-G·Ro/á'

...Česká republika - Ministerstvo ivotního
prostředí

RNDr. Martin Holý, ředitel od ru geologie
.a zástupce náměstka pro říze i sekce ochrany

přírody a krajiny

Ing, Petr Lenc
ředitel

palivový kombinát Ústi, státní podnik
Vedoucí společník Sdružení

nLikVidaCe SDD - PKŮ + AZS "GIS - Oblast 1"
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Ylg
Ministerstvo životního prostředí

odbor geologie
Vršovická 65

100 10 Praha 10

VÁŠ DOPlSl NAŠE ZNACKA
ZE DNE

, vyřizuje Ing. Karel Bureš 4. 6. 2018/Údoli

Zádost o schválení dodatku smlouvy.

žádáme o schválení dodatku smlouvy o dílo MZP-OG-15/18/SDD, číslo jednací
16087/ENV/18 na provedeni díla: Zabezpečení SDD ,,propad Otovice (p.č. 1497)"
(Č.O. 2713) v k.ú. Otovice u Karlových Var.

Dodatek se bude týkat prodloužení termínu ukončení prací do 31. 8. 2018.

Zdůvodnění žádosti:

Vzhledem k tomu, že se pozemek nachází v pásmu vyšší ochrany lázeňského
místa Karlovy Vary (ochranné pásmo ll. stupně IIA), navíc na lesním pozemku, je
poněkud zdlouhavější získání stanovisek dotčených orgánů státní správy (ČILZ -
Ministerstvo zdravotnictví ČR), i získání povolení vstupu na pozemky. Protože
podmínky ČILZ je třeba zahrnout do projektové dokumentace, prodlouží se tak i
doba vypracováni projektu a tím i doba provedení technických prací.

Proto žádáme o prodloužení termínu provedeni prací (původně do 30. 6. 2018) do
31. 8. 2018.

S pozdravem

V Horním Slavkově
dne 4. 6. 2018 Ing. Karel Bureš

projektant HČ
prokurista
email: qisudo|i@qeoindustrV.cz
tel: 352 688 230

IČO " 49196375 TEL. : 377 539 672 E-mail . gisgeo@post.cz
DIČ : CZ49196375

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4319


