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Čisláirplouvy objednatele: 5/2Q17/mÍni/D2/ZR/S
'>Čí$o smlouvy zhotovitele: DODI-SOD00200088

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„11/362 křiž. se sil. 11/388 Rovečné - hr. kraje JM 4. etapa“

Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
zastoupený ředitelem Ing. Janem Míkou, MBA
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
se sídlem:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Ing. Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
smluvních:
Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek
technických:
Ing. Veronika Matějíčková
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Komerční banka, a.s.
Bankovní spojení:
18330681/0100
Číslo účtu:
00090450
IČO:
CZ00090450
DIČ:
567 117 158
Telefon:
567 117 198
Fax:
ksusv@ksusv.cz
E-mail:
Kraj Vysočina
Zřizovatel:
(dále jen „objednatel*j
1.1.

Objednatel:

1.2. Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.
zastoupený ředitelem Divize R-silnice, Ing, Pavlem Novotným
se sídlem:
Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
Ing. Pavel Novotný, ředitel Divize R-Silnice
smluvních:
Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní
technických:
Komerční banka
Bankovní spojení:
750 7621/0100
Číslo účtu:
463 42 796
IČO:
CZ463 42 796
DIČ:
(dále jen „zhotovitel“)
Článek I
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu využití poddodavatelů při realizaci stavby
11/362 křiž. se sil. 11/388 Rovečné - hr. kraje JM 4. etapa, jejichž seznam včetně vymezení částí díla, které
budou poddodavateli prováděny, tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5/2017/mini/D2/ZR/S - příloha č. 2a
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V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy o dílo takto:
Příloha: - vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a identifikace poddodavatelů
Původní znění Přílohy: - vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a identifikace
poddodavatelů
• Česné prohlášení o plnění zakázky pomocí podzhotovitelů
Se ruší a nahrazuje se novou Přílohou: - vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a
identifikace poddodavatelů
• Seznamem poddodavatelů
Článek II
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 5/2017/mini/D2/ZR/S jsou tímto dodatkem
nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 5/2017/mini/D2/ZR/S uzavřené
dne 21.9. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. 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.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz
svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
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V Jihlavě dne: ........... .

V Brně, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

b
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10 2017
--

ln
Ing. Jan Mika, MBÁ
ředitel

Příloha:
- vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a identifikace poddodavatelů (Seznam
poddodavatelů)
Dodatek č. 1 ke smlouvě Č. 5/2017/mini/D2/ZR/S - příloha č. 2a
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Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (Příloha č. 2 Rámcové dohody),
ev. č. objednatele 5/2017/mini/D2/ZR/S

Seznam poddodavatelů
pro zakázku s názvem „11/362 křiž. se sil. 11/388 Rovečné - hr. kraje JM 4. etapa“

PODDODAVATEL Č. 1
Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma,
a příjmení)

příp.

jm éno

FR EK O M O S, s.r.o.

IČO

61942618

Sídlo / místo podnikání / bydlišti

Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1381,
PSČ 757 01, Česká republika

Část veřejné zakázky,
poddodavatel plnit

kterou

bude

Podíl části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo
%

Frézování živičných povrchů

0,35%

— __________________________________________________________________________________________________

PODDODAVATEL Č. 2
Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma,
a příjmení)

příp.

jméno

FR EK O M O S, s.r.o.

IČO

61942618

Sídlo / místo podnikání / bydlišti

Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1381,
PSČ 757 01, Česká republika

Část veřejné zakázky,
poddodavatel plnit

kterou

bude

Podíl Části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo
%

Recyklace za studená

30,03%
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PODDODAVATEL Č. 3
Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma,
a příjmení)

příp.

jméno

DOKA, s.r.o.

IČO

634 71 752

Sídlo / místo podnikání / bydliště

Holásky, Brno - Tuřany, Na návsi, 11/5, PSČ
620 00, Česká republika

Část veřejné zakázky,
poddodavatel plnit

kterou

bude

Podíl části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo
%

Vodorovné dopravní značení barvou

1,44%

