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Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/015/16/2 číslo smlouvy zhotovitele: 172/15 090/230

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SDL/OREG/015/16 
„Most ev. č. 12118-2 Čimelice“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek")

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

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

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn(a): 
Rostislav Toman
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 
378 32 Číměř 133 
Rostislav Toman 
63242869

se sídlem:
jednající:
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě: 
„Most ev. č. 12118-2 Čimelice"
Technický dozor:
Koordinátor BOZP: Ing. Jaroslav Litvan, tel. č. 727 884 728

Rostislav Toman, tel. č. 725 064 578

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Oberbank AG pobočka ČR č. účtu 700 003 2696/8040

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, České Budějovice 
251 72 328 
CZ25172328

č. účtu 599 727 0207/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

„Most ev. č. 12118-2 Čimelice" - Stránka 1 z 3

á



\

\

\

Pavlem Dolanským, předsedou představenstvaZastoupená:

Odpovědný geodet: jméno Radek Havlín tel. č. 384 364 596

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. Tomáš Mráček těl. č. 387 006 651

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Martin Tůma tel. č. 387 006 611

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Mráček tel. č. 387 006 651 

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele11)

2. Předmět

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/015/16 
ze dne 1. 4. 2016 s názvem „Most ev. č. 12118 - 2 Čimelice“ a to formou tohoto dodatku.

2.2. Důvodem změn jsou provedené vícepráce odsouhlasené RK dne 4. 8. 2016 (dodatkem č. 1) 
v jejichž důsledku se mění doba plnění předmětu smlouvy.

2.3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. III. smlouvy s názvem „Doba plnění11.

3. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. III. odst. 1b smlouvy s názvem „Doba plnění,11 který nově zní:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
b) Termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a 
převzetí řádně dokončeného díla): do 150 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště.

4. Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení 
obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně 
a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem. 
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje 
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

1.
2.
3.

4.

5.
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6. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.989/2016/RK-96
ze dne 8. 9. 2016./

/

1
2 3 -09- 2016 1 3 -09- 2016V Českých Budějovicích dneV Českých Budějovicích dne

za objednatele: za zhotovitele:

/ Mgr. Jiří Smplar'
hejtman Jihpěešfóého

Pavel Dolanjský
předseda představenstva EDIKT a.s

®

EDIKT:
54
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