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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
-

. .

0 8 08 2017
-

-

uzavřené dne ..............
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00, Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:
- na základě plné moci
číslo smlouvy: 02PT-004114
(dále jen “Objednatelem"') na jedné straně
a
Společností „TGS JOINT VENTURE“
Se sídlem: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7
Doručovací adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32,170 00 Praha 7
Vedoucí společník: Toto S.p.A. Costruzioni Gencrali,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
RČ: 02208250692, DIČ: IT 02208250692
zapsaná v Úředním obchodním rejstříku Italské obchodní a průmyslové komory, oddíl
Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,
zastoupeným
na základě plné
moci
Společník 2: GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
doručovací adresa: U Průhonu 32,170 00 Praha 7,
IČ: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,
zastoupeným
oběma na základě plné moci ze dne 2.1.2017
Společník 3: Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy
společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,
se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,
BIN: 060340007296,
zastoupeným
na základě plné moci
číslo smlouvy: [bude doplněno]
(dále jen "Zhotovitelem”) na straně druhé.
za účelem provedení a dokončení Díla Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec
EXIT 104 Větrný Jeníkov, ISPROFOND 561 155 0006 (dále jen ,,Dílo“) Zhotovitelem.
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I. PREAMBULE
S ohledem na skutečnost, že:
a) Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne
2017 soubor smluvních dohod (dále jen
„SmIouva“), jehož součástí jsou mj. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a
inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Obecné podmínky (dále jen
„Obecné podmínky") a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských
staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní
podmínky");
b) v Pod-článku 4.11 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek bylo sjednáno,
že předchozí věta - „Neni-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka
pobývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod
Podmíněnými obnosy, jsou-li takové) a všech věcí potřebných pro řádné provedeni a
dokončeni Díla a odstranění všech vadP je platná, pokud Datum zahájení prací bude
oznámeno Správcem stavby ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem Ihúty
je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu;
c) v Pod-článku 8.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek bylo sjednáno,
že Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu
zahájení prací a že Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před
Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty;
d) v Pod-článku 8.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek bylo sjednáno,
že Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací
a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění;
e) v Pod-článku 8.3 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek bylo sjednáno,
že Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný hramonogram do 28 dnů po
tom, co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 uvedeného výše;
f) v Pod-článku 16.2 pod-odstavci (h) Obecných podmínek ve znění Zvláštních
podmínek bylo sjednáno, že nebude-li Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1
(Zahájeníprací) oznámeno ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhuty
je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, je Zhotovitel
oprávněn od Smlouvy odstoupit;
g) do dne podpisu tohoto dodatku Smlouvy nenabylo stavební povolení k provedení
předmětného Díla právní moci;
dohodli se Objednatel a Zhotovitel na úpravě Smlouvy včetně jejích příloh níže uvedeným
způsobem.

II. ZMĚNA SMLOUVY
1. Objednatel se zavazuje, že bude v době ode dne podpisu Smlouvy do dne oznámení o Datu
zahájení prací dle Pod-článku 8.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek
poskytovat Zhotoviteli spravedlivě požadovanou součinnost potřebnou k řádnému
provedení Díla dle Smlouvy, spočívající zejména, avšak nikoliv výlučně, v posouzení
návrhů Podzhotovitelů předložených Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 4.4 Obecných
podmínek ve znění Zvláštních podmínek, určených mj. k provedení geodetických a
projektantských prací na Díle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - D l modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov

2. Pokud Objednatel bude mít k dispozici pravomocné stavební povolení k provedení Díla do
6.10.2017, tak Správce stavby oznámí, za předpokladu, že k zahájení prací budou vhodné
klimatické podmínky, Zhotoviteli Datum zahájení prací, v oznámení stanoví Datum
zahájení prací nejpozději do 13.10.2017. Pokud bude mít Objednatel k dispozici
pravomocné stavební povolení k provedení Díla až po 6.10.2017, tak Správce stavby
oznámí Zhotoviteli Datum zahájení prací, v oznámení stanoví Datum zahájení prací
nejdříve od 1.12.2017.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se v době do Data zahájení prací na díle zavazuje předcházet
vzniku Nákladů ve smyslu Pod-článku 1.1.4.3 Zvláštních podmínek. Zhotovitel se tímto
výslovně vzdává veškerých stávajících/budoueích kompenzačních nároků na platby
Nákladů včetně přirážek přiměřeného zisku (Claimů zhotovitele) ve smyslu Obecných
podmínek ve znění Zvláštních podmínek, a dalších nároků na které mu vzniknou v průběhu
období ode dne uzavření Smlouvy do Data zahájení prací, včetně nároku na vydání
bezdůvodného obohacení, a to za předpokladu, že Datum zahájení prací bude Správcem
stavby oznámeno Zhotoviteli nej později do 22.2.2018. Zhotovitel se vzdává budoucích
kompenzačních nároků, které jemu vzniknou v souvislosti s přípravou na zahájení
provádění Díla před Datem zahájení prací, proto v budoucnu nebude požadovat po
Objednateli jejich zaplacení.
4. Zhotovitel se tímto výslovně vzdává svého stávajícího/budoucího práva na odstoupení od
Smlouvy ve smyslu Pod-článku 16.2 pod - odstavce (h) Obecných podmínek ve znění
Zvláštních podmínek, které mu vzniklo/vznikne v průběhu období ode dne uzavření
Smlouvy do Data zahájení prací, za předpokladu, že Datum zahájení prací bude Správcem
stavby oznámeno Zhotoviteli nejpozději do 22.2.2018. Zhotovitel prohlašuje, že své
případné budoucí právo na odstoupení od Smlouvy, které mu vznikne v průběhu
uvedeného období, nevyužije. Zhotovitel si s Objednatelem výslovně ujednali, že posunutí
Data zahájení prací ve smyslu čí. II. odst. 2 tohoto dodatku Smlouvy nebude považováno
jako neplnění závazků Objednatele podstatným způsobem, které by zakládalo důvod pro
odstoupení Zhotovitele podle Pod-článku 16.2 pod-odstavce (d) Obecných podmínek ve
znění Zvláštních podmínek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že posunutí Data zahájení prací nemá vliv na Přijatou smluvní
částku definovanou v Pod-článku 1.1.4.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních
podmínek, a že Pod-článek 4.11 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, dle
kterého: věta „ Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pobývá úhradu
všech závazkít Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-li
takové) a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech
vad.u je platná, pokud Datum zahájení prací bude oznámeno Správcem stavby ve lhůtě 12
kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhúty je první den kalendářního měsíce
následujícího po Základním datu; se neaplikuje za předpokladu, že Datum zahájení prací
bude Správcem stavby oznámeno Zhotoviteli nejpozději do 22.2.2018. Zhotovitel tedy
garantuje Objednateli Dostatečnost přijaté smluvní částky ve smyslu Pod-článku 4.11
Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, pokud bude Datum zahájení prací
Správcem stavby oznámeno Zhotoviteli nejpozději do 22.2.2018.
6. Pokud Objednatel ani do 22.2.2018 nebude mít k dispozici pravomocné stavební povolení,
je po tomto datu Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu, že Datum zahájení
prací ve smyslu Pod-článku 8.1 {Zahájeníprací) nebude oznámeno ve lhůtě nejpozději do
22.2.2018. Pokud Objednatel ani do 22.2.2018 nebude mít k dispozici pravomocné
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stavební povolení, po tomto datu Zhotovitel negarantuje Objednateli Dostatečnost přijaté
smluvní částky ve smyslu Pod-článku 4.11 Obecných podmínek ve znění Zvláštních
podmínek. Pokud Zhotovitel od Smlouvy neodstoupí, zavazují se smluvní strany uzavřít
další dodatek ke Smlouvě, ve kterém si sjednají posunutí termínů pro oznámení Data
zahájení prací a Data zahájení prací, dostatečnost nebo navýšení Přijaté smluvní částky, a
to že se Zhotovitel vzdá kompenzačních nároků na platby Nákladů včetně přirážek
přiměřeného zisku (Claimů Zhotovitele) a rovněž práva na odstoupení od Smlouvy
z důvodu pozdějšího oznámení Data zahájení prací.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Slova a výrazy uvedené v tomto dodatku budou mít stejný význam, jaký je jim připisován
Smlouvou, zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce Dl modernizace úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek a Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech
zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku Smlouvy v případě, kdy Objednatel
ponese v souladu s uvedeným zákonem povinnost zveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z
uvedeného zákona vyplývající. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
Smlouvě potažmo jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v [bude doplněno] stejnopisech, z nichž dva obdrží
Objednatel a [bude doplněno] obdrží Zhotovitel.
Na důkaz toho strany uzavírají tento dodatek Smlouvy, který vstupuje v platnost podpisem
obou stran.
Datum: _______ 0 8 * 08' 2017_______________

Datum:
0 8 ' 08* 2017
Společnost „TGS JOINT VENTURE“

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
Na základě plné moci

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitefstvi silnic a dálnic ČR - D l modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec
Stavební práce v otevřeném řízení

Ředitelství silnic a dálnic ČR

EXIT 104 Větrný Jenfkov

Toto S.p.A. Costruzioni General!
(vedoucí společník)

PGDEPSÁN
Jméno:
Funkce:
na základě plné moci
za dodavatele/zhotovitele
GEOSAN GROUP a. s.
(společník 2)

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
na základě plné moci
za dodavatele/zhotovitele
GEOSAN GROUP a. s.
(společník 2>

za dodavatele/zhotovitele
Společnost s ručením omezeným SP
Sine Midas Stroy
(společník 3)

