
hx) íOfVrjt/ ^ c?40/ř'*í 4-

/O AMÍÍ' 

• Kroj Vysočina 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

107025 

Název dokumentu: IN/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886, dodatek č. 1, změna 
termínu plnění 
IN/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886, dodatek č. 1, změna 
termínu plnění 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

Schváleno: RK Datum: ^.1.Č.usnesení: 4*Zíí/lfMf/M 

Dokument uložen u: ODSH / J. Lojda 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: neprodleně 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ODSH/J. Lojda 31.10.2017 

Projednáno s: ODSH / H. Matulová 31.10.2017 ^ 
Právní kontrola: ODSH/A. Mládek 31.10.2017 7 

/Kr U 1 / 
Předkládá: ODSH / H. Strnadová 31.10.2017 ' /usy-

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH / H. Strnadová 31.10.2017 
/oV 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH / H. Strnadová 31.10.2017 Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE / R. Paulíková 31.10.2017 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 41601645), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 23.10.2017 12:51:36): 

III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886, realizace stavby, dodatek č. 1, změna termínu plnění 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí" odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číšlů smlouvyídodaŮai objednatele: 107025 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

KUJIP01CKK9A 

fcj ncwi-í • 

o. m 

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č, 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

pro akci; III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886 

Číslo smlouvy objednatele: 106806 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2541/2017 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.1. Zhotovitel: 
Adresa: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „zhotovitel") 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 
Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky 
Jiří Lutonský, jednatel 
Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize 
544 509 207 
Komerční banka, a.s. 
1008843621/0100 
41601645 
CZ41601645 
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinností dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy 

2.1. Předmětem dodatku smlouvy č. 1 je změna termínu plnění díla. Vzhledem k termínu uzavření 
smlouvy, by se realizace části díla posunula do zimního období, což je z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek nevhodné pro dodržení kvalitní realizace díla lil/3494 Uhřínov průtah v km 
5,228 - 5,886, zároveň by došlo k rozporu s ustanovením smlouvy o dílo, že v zimním období 
nebudou prováděny práce, které by bránily provádění zimní údržby v daném území. 
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Článek 3 - Změna smlouvy 

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo: 

Článek 3 - termín plněni, odstavec 3.1 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění: 

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je: 
Zahájení realizace stavby - předání staveniště po podpisu smlouvy, 

předpoklad 09/2017 
Zprovoznění 1. etapy stavby -
- v úseku od 5,758 km do km 5,886 (viz staničení dle PD) 
Zprovoznění 2. etapy stavby -
- v úseku od 5,228 km do km 5,758 (viz staničení dle PD) 

do 31. 10. 2017 

do 31. 08. 2018 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 09. 2018 

Pozn.: V zimním období 2017/2018 tedy od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 nebudou prováděny takové 
stavební práce, které by bránily provádění zimní údržby v daném území Krajskou správou a údržbou 
silnic Vysočiny. 

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční 
harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění: 

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je: 

Zahájení realizace stavby (ihned po předání staveniště) - předpoklad od 01. 03. 2018 
Dle klimatických podmínek a ukončení zimní údržby 

Zprovoznění stavby do 31. 08. 2018 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 09. 2018 

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční 
harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 
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Článek 4 - Závěrečná ujednání 

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 106806 a č. zhotovitele 
2541/2017 ze dne 18. 10. 2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v 
původním znění. 

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 106806 a č. zhotovitele 
2541/2017 ze dne 18. 10. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas 
se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by 
bránily jiné právní předpisy. 

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

3.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s 
platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

V Jihlavě dne 31. 10. 2017 V Brně dne 31. 10. 2017 

Za objednatele: Za zhotovitele: . 

I spcl. s r.o. 
BRiJO - Mediársky, Hudcova 588,70b 

/PSČ 621 00 
D/Č: C2416 01 645 "53 

Kraj Wsah,U:! 

Ing. JáKHylis j 
člen rady kraje pp oblast dopravy 
a silničního Hospodářství 

Jiří Lutonský ' 
ředitel a jednatel společnosti 

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO® 
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