
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
příspěvková organizace
Ncmanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace 
387 021 010
sekretariatfalsusik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

cadk8eb

....................................... . . ......... ..... .............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: ..................................................
Technický dozor stavebníka (dále TDS): . ................................ 
Koord inátor bezpečnosti práce: ..............................

jako „ objednatel “ na straně jedné

Sídlo:

Zastoupený:
tel:
e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

tel.: 387 021 010 
tel.: ............. ...... 
tel.: .................... 
tel.:.....................

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

tel.:
e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

na základě plné moci: .................... vedoucí PJ
................................ ekonomka PJ

381541111
...........................................

60838744 DIČ: CZ60838744

8yuchp8

.................................... . . . ................................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 7634, datum zápisu 01.03.1994.

Zástupce ve věcech smluvních: ...................................................., tel.: ...................................... 
Zástupce ve věcech technických:...................... ........................, tel.:...................................... 
Odpovědný stavbyvedoucí: ........................, tel.: ................... (č. autorizace 0101928)

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury lák

Akce ie spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 1



I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 16/VZ/2021, č. zhotovitele 
84I/TD/HC/2021/17 uzavřené dne 3.6.2021 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v pl. znění.

V souladu s ustanovením čl. 10., odst. 10.1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem na základě odsouhlaseného 
změnového listu č. 1 v příloze mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti 
na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Upravené odstavce znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 16/VZ/2021, dále projektovou 
dokumentací „Silnice III/13529 Přehořov, rekonstrukce průtahu", ve stupni DSP + ZDS/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří WILD FOREST s.r.o., Poříčí 852,373 82 Boršov nad Vltavou, 
IČO 28134567 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, 
aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. I.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

16/VZ/2021 JDI Rekonstrukce průtahu silnice III/] 3529 Přehořov

SO 101 Silnice m/13522 ....................... . . .
SO 102 Silnice m/13529 ....................... . . .

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH 4 971 653,01 Kč
ZL 1 -  méněpráce bez DPH -4 4  183,66 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH 4 927 469,35 Kč

DPH 21 % 1 034 768,56 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH 5 962 237,91 Kč

slovy; pět milionů devět set šedesát dva tisíce dvě stě třicet sedm korun českých a devadesát 
jeden haléř včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

H.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platné.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo včetně jejích dodatků 
dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přistup ke svým osob-ním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy 
řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence 
pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách
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Státní fond dopravní
infrastruktury IA

Akce ie spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní Infrastruktury 2



16/VZ/2021 Dl Rekonstrukce průtahu silnice III/l3529 Přehořov

Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých prá\ech, máte právo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regis
tru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ob
čanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřej
nění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je  sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsalí na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1




