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DODATEK e. 1 
ke smlouvě č. 5/2/2018

□a realizaci stavby
>,RckoD9tnikce mostu ev. l. lc*Ml z Mostu do Rudolic^

u/avrená podle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)

Projekt bude ruiancován z programu Státního fondu dopravní infrastruktury pro 
financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejnč přístupných 
účelových komunikaci v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok

2018.

M Objednatel: 
Zastoupený:
Sídlo“
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č- ú. výdajového:
Č. ú, příjmového: 
E-maik
ID datové schránky: 
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: 
Zastoupený:

I.
Smluvní strany

Statutární místo Most

Most, Radniční 1, PSČ 434 69
00266094
CZ00266094

posta@mesto-most. cz
pffbvy

„Společnost SMF - SG, Most • Rudo líce“

(společné)

Správce/společnik 1: SMP CZ, a.s.
Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ 140 00 
27195147 
CZ27195147 
Komerční banka, a.s.

ou@smp.cz 
utdgcji

Zapsán v obchodním rej střiku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 9654

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení : 
Č.ú.

E-mail:
TD datové schránky:
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Společník 2: 
Sidlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
C-ú.

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -Nové Mésto 
622 42 105 
CZ622 42 105 

Zapsán v obchodním rejs^'ku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 12069

(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

1.4

1.5

za objednatele:

za zhotovitele:

Zástupe« pověřený jedením rva stavbě: 
za obj ednatelc:

za zhotovitele:

-
•
-

•
-
-
-

Zástupce pověř  dle článku V., bod 5.8.5.9,13.5 a 13.6: 
za objednatele:  do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro 

každý jednotlivý změnový list
do max. ceny 100 tis. 

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnov>' list

za zhotovitele:

(společně)

dohodly se dnes takto:

cl.l
1.1. Smluvní strany shodne konstatují, žc mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva 

o dílo (dále též „smlouva“)
1.2. Smluvní strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění 

takto:
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V článku VI. Platební podmínky se doplňuje bod 6.11 s textem následujícího znlni:

Zhotovitel zřídil pro účely přijímání plateb od objednatele a k pmvádční dalších finančních 
operací v rámci společnosti v souladu se ?néním Smlouvy o společnosti uzavřené 
dne 15.11-2017 me/d Správcem/spolecníkem 1 a spolcčnikcm 2 zvláštní účet Č.

V článku Xni. Závěrečná ujednání se doplňuje bod 13.16 s textem následujícího zněni:

Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu téchlo údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V příloze č. 3 - Seznam poddodavatelů se vypouští text:

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

prohlášení o PODDODAVATEI.ÍCH
Akce: Rekonstrukce mostu ev. č. Ic-Ml / Mostu do Rudolic

Prohlašuji, že na akci „Rekonstrukce mostu cv. Č. Ic-MI z Mostu do Rudolic“ máme v 
úmyslu zadat jednomu Či více poddodavaielům část veřejné zakázky.

Pořadové Číslo 
poddudavatele

Poddodavatel 
(obchodní ßrma 
nebo
ná^ev/obchodní 
firma nebo .jméno a 
DHineoP

IC
(ídentifikaiDi
číslo)

Včcoý podíl poddodavatele na plnění 
veřejné zakázky

1. Skaaska a.s.,
Sídlo: Křižíkova 
682/34a. Karlin,
186 00 Praha 8.

IC: 26271303 Cimosü spojené s Osvédčeoim odb. způs. 
Držiíele podle R^dpisu SŽDC - K. 05/2

Kínančnl podlí poddodavaielc: 0.43 %

2, Speciální stavby 
Most spol. s r.o. 
Sídlo: Joaefa Suka 
261/11.
434 01 IVfoat

IČ; 41327225 Demolice

Finanční podíl poddodavatele; 24,84 %
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a nahrazuje se textem tohoto zněni:
PHloha č. 3 - Seznam poddodavatciů

PROHI.Á§E^i O PODDODAVATEt ÍC~H 

Akce: Rekonstrukce mostu ev. č. ic-Ml z Mostu do Rudolic

Prohlašuji, že na akci .«Rekonstrukce mostu cv. ě. Ic-MI z Mostu do Rudolic*^ máme v 
úmyslu zadat jednomu íi vice poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadový čislo 
poddodavateie

PoddodavaieJ 
(obchodní firma 
nebo
název/obebadní 
firma oebo jméno a 
Dfiimaon

1C
(identífi kalni 
Čisto)

VIcný podíl poddodavatele na plnění 
veřejné zakázky

1. Freko a.s.
Sídto: Tcpláreiiská 
602/9
lUOOPnüiR 10

1C: 24730653 Frézováni zpevněných asfaltových ploch

Finanční oodfl ooddodavateíe 003 %

2. Speciální »tavby 
Most spol. 9 r.o. 
Sídlu: Josefa Suka 
26im,
4J4 01 Most

IC: 41327225 Demolice

Finanční podíl poddodavattle: 25.] 0%
3. INSKV’spol, s r.o. 

Sídlu: Nový SvR
m,
400 07 (lsti oad 
Laben

iC: 00671S33 Dodávka a montáž z^^adlí

Finanční nodll ooddodavatele: 7 16
4. OK Tfebťstuvlce 

a.s.
Sídlo: Tovární 164. 
2XV 12
Třcbestnvire

IC: 03094251 Dodávka a montáž mostnídi dilatačních 
zâvèrä

Finanční nodil poddodavatele: 0 81
5, Signál, dopravní 

značeni spol. s r.o.
V Cnkrovaru 495/6 
Krásné Březno
400 07 Ústí nad 
Labem

IC: 25423037 DIO

Finanční nodil noddodavatele; 0^2 %
6. WOHER s.r.o.

K.H .Borovského 
Í174/4a
434 01 Most

IC: 62742272 Ksnaiizace

Fíitanční nodiJ noddodavatele; 0 98 %
7, MOL tX s.r.o. 

Pionérů 1501
434 Íl Most

IC: 64045527 Provizorní VO

Finanční Dodíl poddodavatele: 0.4 %
8. r.HýČa s.r.o.

Žitná 1656/45
IIÜ 00 Praha 1
Nové Místo

IC: 249336111 Paženi výkopu

Finanční podíl noddodavatele: 2.04 %
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a II

2-1 Dodatek je vyhotoven ve 2 slqnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zholoviieL

2.2

2-3

2.4

2-5

2.6

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních síran a účinnosti dnem 
uveřejněni v registru smluv.

Obé smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se bude řídit ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znéní.

Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č- 340/2015 Sb,, 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování léchio smluv 
a o registru srnluv (zákon o registru smluv). Smluvui strany se dohodly, že dodatek 
v souladu s tímto zákonem uveřejru objednatel, a to nejpozdéji do 30 pracovních dnů 
od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřqnit dodatek 
v registru zhotovitel.

Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emaiiem 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve fonnátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem- Smluvní strany se dohodly, žc zhotovitel nebude, kromě potvrzení o 
uveřejnění dodatku v registru smluv, nijak dále o léto skutečnosti informován.

Objednatel a zhotovitel shodné prohlašují, Že si tento dodatek před jeho podpisem 
přečetli, že byl lizavřen po vzájemném projednání, podle jqich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelné, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

V Mostě dne....

Za objednatele:

V Praze éne... ?.

Za zhotovitele:
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Datum
JmÍDO, pi^joicni / př(p. 

organizace
Funkce, OR.I Podpis

ípracoval/a i y:

^$4oucí odboru: loP.m

’odmmky dotace: JC'^0 zc<i
Správce rozpočtu:

CdotaceEb apod. Doodmiriéná pohledávka Ooodmřndnv závazek Kč řvč. DPH^
□podpora de mmimk Dveřejná podpora - bloková výjimka r

OF posoudíL^a: Si'icf- Iciy

AK • právní posoudí l/a:

KINDL & PARTNEŘI, 

advokátní kancelář s.r.o.
AK

Jvefejnéní v registru smluv: DříF. 0ANO

Anonymizovat smlouvu: DNE^ANO

iaVMschválU/a: 3D-10-2018

>cbs álcno v. □ PPM / D RmM / □ ZmM dce 

Datum uvefejníni smlouvy:
Poznámka:

D smloiwy z r^istru smJuv:


