Č.j. objednatele: 162-2019-505101
Č.j. zhotovitele:

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:
Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Adresa:
Rudolfovská 80, 370 01 Č. Budějovice
Tel.:
xxxxxx
E-mail:
f.sebesta@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Objednatel:

Zhotovitel:

Richard Fiala – stavební a zemní práce

zastoupený:
Adresa:
Tel./fax:
E-mail:
ID DS:
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
Tel./fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Richardem Fialou
xxxxxx, Prachatice
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
14493098
xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ----, oddíl ----, vložka ---(dále jen „zhotovitel“)
Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a
služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.
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Č.j. objednatele: 162-2019-505101
Č.j. zhotovitele:

Článek I
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.04.2019 smlouvu o
dílo č. 162-2019-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Polní cesta HPC 2 KoPÚ Malovice u Netolic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho
provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen
„Smlouva“).
Článek II
Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení není možné předat staveniště a zahájit
stavební práce v původních termínech a dochází k posunu termínů uvedených v bodech 6
Čl. V písm. a, b následovně:
Stávající znění:
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 03. 2019
b. Termín zahájení stavebních prací: 01. 04. 2019
c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2019
d. Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2019
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
Nové znění:
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
e. Termín předání a převzetí staveniště: 18. 04.2019
f. Termín zahájení stavebních prací: 30. 04. 2019
g. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2019
h. Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2019
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
Článek III
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).
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Č.j. objednatele: 162-2019-505101
Č.j. zhotovitele:
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem,
dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 3.4.2019

V Prachaticích

………………………………………..

………………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

Richard Fiala – stavební a zemní práce

V Prachaticích

dne 4.4.2019

V technických záležitostech:

……………………………………
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice

Za správnost:

……………………………………
Ing. Lucie Bicková
referentka
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dne 3.4.2019

