
DODATEK Č. l

Prováděcí smlouvy č. objednatele S-4223/DOP/2020 ze dne 15.07.2020, Č. smlouvy
zhotovitele 2020/0174

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

mezi
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

Libor Lesák, radní pro oblast investic
a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby

silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem: SpoleČnost AFSAG - PRISMOTT
založenou v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti podle ustanovení § 2716 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, ve složení:

Společník l (správce)
se sídkni
zastoupená
bankovní spojení:

Společník 2
se sídlem

zastoupená:

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, Michle, Praha 4, PSČ 140 00
Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 48285 14 13/0300

"'Č: CZ47307218
za sanfa6"obchodního rejstříku Sp. Zn. C 8073 vedená u
Městského soudu v Praze, společnost s ručením omezeným
v Praze, oddíl B, vložka 6088

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 10l0/14, praha 4, PSČ 140 00
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ04598555
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, C
250116
Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti



Společník 3
se sídlem

zastoupená:

Společník 4
se sídlem

zastoupená:

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
Osová 717/20, Brno, PSČ 625 00
IČ: 469 74 806 DIČ: CZ46974806
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C
7545
Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.
Národní č. p. 984/15, Praha l, PSČ 110 00
IČ: 485 88 733 DIČ: CZ48588733
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, C
14051
Ing. Radkem Buckem, jednatelem
Ing. Janem LoSkou, Ph.D., jednatelem

zastoupena správcem společnosti, společností AFRY CZ s.r.o., na základě společenské
smlouvy viz příloha č. l tohoto dodatku.

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.l k prováděcí smlouvě na
zajištění

,
projektové dokumentace akce:

,,II/118 Třebichovice- PD"

Článek I.

Úvodní ustanovení

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím
textu Dodatku č. l Prováděcí smlouvy č. objednatele S-4223/DOP/2020 ze dne 15.07.2020
k Rámcové smlouvě S-6131/DOP/2019 ze dne 13.02.2020, na akci ,jIll 18 Třebichovice - PD"
kterým se mění dílčí termíny plnění.

Důvody jsou následující:
Při zpracování dokumentace a splnění termínu podání žádosti o Ur do 3 měsíců od předání
Čistopisu DŮR vzniklo několik komplikací, čímž bylo odevzdání pozdrženo.

- větší časová náročnost při projednávání akce se všemi zúčastněnými stranami, a to z
důvodu nepružnosti DOSS a ostatních dotčených stran na zaslané žádosti v rámci
inženýrské Činnosti, a to nejen vlivem šíření viru Covid-l9 se všemi jeho důsledky
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(karanténní stavy, homeoffice, nemocenské dovolené). Následek tohoto způsobil
nedodržování správních lhůt.

- nutnost určení příslušného stavebního úřadu Krajským úřadem Středočeského kraje,
jelikož oba stavební úřady jak ve Slaném, tak na Kladně sdělili, že se přílsušnou akcí
zabívat nebudou.

Vzhledem k zdlouhavém procesu jednání s příslušnými úřady již po deklarovaných termínem,
došlo k zdržení a tím pádem nejsnie schopni splnit podmínky, které byly uzavřeny ve smlouvě
o dílo č. S-4223/DOP/2020. Proto nelze splnit termín podání žádosti o Ur do 3 měsíců od
předání čistopisu DŮR. Z těchto důvodů zhotovitel žádá o prodloužení termínů podání žádosti
o Ur o 2 měsíce.

Článek II.

Předmět dodatku

Původní text ČI. III. Doba a místo plnění, odst. l se tímto Dodatkem č. 1 upravuje takto:

l. Smluvní strany sjedl1ávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy ,

specifikace případných etap:

Koncept DUR - nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy
Čistopis DUR - nejpozději do l měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu od

objednatele

Podání žádosti o vydání Ur vČetně kompletní dokladové části: do 5 měsíců od Čistopisu

DŮR

Koncept DSP - nejpozději do 3 měsíců od data nabytí právní moci Ur
Čistopis DSP - nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP

od objednatele

Podání kompletní žádosti o vydání SP včetně kompletní dokladové části, popř. všech stavebních

povolení (např. vodoprávní, apod.): nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DSP

pdps: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravoniocného SP nebo písemné výzvy Objednatele

k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Technická pomoc - výkon ad - na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatel
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Článek III.

Ostatní ustanovení
l. Dodatek Č. l je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-
4223/DOP/2020 ze dne 15.07.2020 k Rámcové smlouvě Č. S-613 1/dop/2019, jejíž
ostatní ustanovení nedotčená Dodatkeni č. l zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č.l je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jeho elektronický originál.

3. Dodatek č. l Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-4223/DOP/2020 ze dne 15.07.2020
k Rámcové smlouvě č, S-613 I/DOP/2019 byl schválen Radou kraje Usnesením
č. 009/33/2021/RK dne 2.9.2021.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru sniluv, které provede objednatel.

Příloha č.l - Společenská smlouva

V Praze dne V Praze dne

objednatel:
Středočeský kraj

zhotovitel:
Společnost AFSAG - PRISMOTT

Libor Digitálně podepsal
Libor Lesák

· Datum: 2021.09.13Lesa k 08,17,49 +02'00'

l

Libor Lesák Ing. Petr Košan
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek jednatel společnosti

AFRY CZ s.r.o.
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