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č. smlouvy zhotovitele: 117/21 028/230
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
I. Smluvní strany
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JčK),
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odbor
zek a investic Krajského
úřadu Jihočeského kraje, tel. č.
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č.
K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je
oprávněn (a):
FICHTAU s.r.o.
se sídlem:
Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice
zastoupená:
Rostislav Toman
IČO:
067758551
Osoba vykonávající technický dozor:
Rostislav Toman
Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor):
oprávněn (a):
Ing. Jaroslav Litvan
se sídlem:
Pod Lesem 187, 373 67 Bořek
zastoupená:
Ing. Jaroslav Litvan
IČO:
47218444
Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti:
Ing. Jaroslav Litvan
(dále též „oprávnění zástupci objednatele")
Zhotovitel:
EDIKT a.s.
se sídlem:
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO:
251 72 328
DIČ:
CZ25172328
Bankovní spojení:
UniCredit Bank a.s., č. účtu: 2114525664/2700
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
Zastoupená:
Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Odpovědný geodet: Radek Havlín - zeměměřičská kancelář s.ro.
tel
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Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a
předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby:
Ing. Ondřej Beneš
tel.
0
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Holík

tel.

2

Ve věcech kvality je oprávněn jednat

tel.

0

Ing. Tomáš Mráček

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - stavby:
„Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“

II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/067/21 ze
dne 13. 7. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem
„Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi" (dále jen „smlouva"). Důvodem změn je
spolufinancování stavby z prostředků SFDI. V důsledku těchto změn se doplňuje čl. XIV.
Všeobecná ustanovení o odst. 8, jak je uvedeno níže.
Nové znění čl. XIV. Všeobecná ustanovení, odst. 8 smlouvy:
8.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost
respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a
zůstávají v platnosti.
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
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Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 822/2021/RK-22 ze dne 29. 7.
2021.

V Českých Budějovicích dne =o 'S. 2c'L\

V Českých Budějovicích dne 2-1 %. ZoZ 1

za objednatele:

za zhotovitele:

předseda představenstva

EDIKT;
D,c 1-225172328 tel. 387412524
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