Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov
Stavební práce v otevřeném řízení

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 8. 8. 2017
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:
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 Generali,
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

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

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
číslo smlouvy: AV. 16055.1.150
(dále jen "Zhotovitelem") na straně druhé.
za účelem provedení a dokončení Díla D l 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 8. 8. 2017 soubor smluvních dohod (dále jen
„Smlouva44), jejíž součástí je mj. dokument „Údaje o seskupení osob podávajících
nabídku společně (vyplněný formulář 4.Č.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) “
(dále jen „Údaje44);
b) dle Údajů je vedoucím účastníkem (společníkem) sdružení (společnosti) společnost
Toto S.p.A. Costruzioni Generali;
c) dle Údajů všichni účastníci výslovně uvedli, že vedoucí účastník bude oprávněn jednat
za všechny ostatní účastníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních
účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky
sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení;
d) účastníci sdružení vzájemnou dohodou změnili společenskou smlouvu
ze dne 1. 7. 2016, kterou přiložili k nabídce podané Objednateli;
e) podle dodatku č. 2 ke společenské smlouvě účastníci sdružení založí společný účet
č.
(dále jen „Účet44), vedený u společnosti
f) dodatkem č. 2 ke společenské smlouvě účastníci sdružení dále sjednali, že společně
podepíší dopis pro Objednatele, kterým požádají, aby zálohová platba podle Podčlánku 14.2 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek byla zaslána právě
na Účet, který má být určen rovněž pro přijímání dalších plateb od Objednatele;
dohodli se Objednatel a Zhotovitel na úpravě Smlouvy včetně jejích příloh níže uvedeným
způsobem.
II. ZMĚNA SMLOUVY
1. Formulář Údaje se mění tak, že jeho odstavec následující po slovech „TGS JOINT
VENTURE44mění tak, že se jeho dosavadní znění:
„Smlouvy výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a
nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní
účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků,
a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účasntíky sdružení bude
odpovědností vedoucího účastníka sdružení“
vypouští a nahrazují slovy:
„ Všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, uvádějí a potvrzují, že budou vůči
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně,
a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky
sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků.
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Příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností
účastníka sdružení společnosti GEOSAN GROUP a. s. Tento účastník sdružení není
vedoucím účastníkem sdružení, je však za sdružení oprávněn vystavit Objednateli jakoukoli
fakturu a přijímat od objednatele jakoukoli platbu. Platby budou přijímánv vouze
na společný účet sdružení č.
vedený u společnosti

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Účastníci sdružení výslovně prohlašují a potvrzují, že uzavřeli výše uvedený dodatek
ke společenské smlouvě. Účastníci sdružení dále sjednávají, že účastník sdružení
společnost GEOSAN GROUP a. s. je odpovědný za vedení účetnictví, a tudíž je oprávněn
pro a za všechny ostatní účastníky sdružení mimo jiné vystavovat faktury Objednateli,
jakož i přijímat faktury od podzhotovitelů.
2. 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.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek Smlouvy platí jak ve vztahu mezi Objednatelem a ■Zhotovitelem,
tak ve vztahu mezi všemi účastníky sdružení sdruženými v TGS JOINT VENTURE*
Pro účastníky sdružení tak představuje dodatek č. 3 společenské smlouvy
(v jejich terminologii „Amendment No. 3 to theJoint Venture Agreemenťj.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech
zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem ě. 340/2015 Sb. v registru
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku Smlouvy v případě, kdy Objednatel
ponese v souladu s uvedeným zákonem povinnost zveřjnění, a to v rozsahu a způsobem
z uvedeného zákona vyplývajícím. 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 jakýchkoli dalších podmínek.
7. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel
a tři obdrží Zhotovitel.
Na důkaz toho strany uzavírají tento dodatek Smlouvy, který vstupuje v platnost a účinnost
podpisem obou stran.

(podpisy následují na další straně)
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Datum:
Společnost „TGS JOINT VENTURE“

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
Toto S.p.A. Costruzioni Generali
(vedoucí společník)

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
za dodavatele/zhotovitele
GEOSAN GROUP a. s.
(společník 2)

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
za dodavatele/zhotovitele
GEOSAN GROUP a. s.
(společník 2)

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

