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TSKRP00769A7
- Číslo SOD objednatele: 3/15/2700/5 Číslo SOD zhotovitele: 15-519.230

i 1 1 DODATEK Č.l KE SMLOUVĚ O DÍLO
na akci: ,Jižní spojka - akustika 2.etapa úsek Na Strži - 5. Května, Praha 4,

č. akce 999429/2 -PDa IČ“

I.
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Řásnovka 770/8 110 15 Praha 1

IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 50024-5157-998/6000

Zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí odd. 2700
Ing. Jakub Vokatý, TDI

1.1 Objednatel:

(Dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 51-2489990247/0100
zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

(Dálejen „zhotovitel“)

II.

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 02.12. 2015 smlouvu o dílo č. 3/15/2700/5 (dále jen
„SoD), jejímž předmětem je zpracování validované akustické studie, kompletní projektové
dokumentace DUR a DSP vč. zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projednávání
projektové dokumentace za účelem vydání pravomocného územního rozhodnutí a vydání
stavebního povolení stavby: ,Jižní spojka - akustika 2.etapa úsek Na Strži - 5. Května,
Praha 4, č. akce 999429/2 - PD a IC “.



III.

S ohledem na nevhodné klimatické podmínky pro provedení relevantní akustické studie

v zimních měsících se tímto dodatkem mění článek „V. Termín provádění díla11 původní

smlouvy následovně:

Původní text:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo

2. Dokončení jednotlivých částí díla:

a) Akustická studie .................

b) DUR........... ...................

c) Pravomocné UR .................

d) DSP ..............................

e) Pravomocné SP .................

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: Do 370 kalendářních dnu

od podpisu SoD

4 Uvedené termíny předpokládají vyjádření DOSS a ostatních účastníků výstavby do 30

kalendářních dnů od podání žádosti. Při překročení této lhůty nezaviněně ze strany

zhotovitele se termín plnění příslušného milníku adekvátně posunuje.

.......do 90 kalendářních dnů od podpisu SoD

......do 120 kalendářních dnů od podpisu SoD

...................120 kalendářních dnů od DUR

do 40 kalendářních dnů od pravomocného ÚR
..................do 90 kalendářních dnů od DSP

Nový text:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo

2. Dokončení jednotlivých částí díla:

a) Akustická studie .................

b) DUR........... ....................

c) Pravomocné ÚR .................

d) DSP ...............................

e) Pravomocné SP .................

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: Do 400 kalendářních

dnů od podpisu SoD

4. Uvedené termíny předpokládají vyjádření DOSS, ostatních účastníků výstavby a

IPR v přípravné projekční fázi do 30 kalendářních dnu od podání žádosti. Při

překročení této lhůty nezaviněně ze strany zhotovitele se termín plnění příslušného

milníku adekvátně posunuje.

......................................do 31. 3.2016

....................................do 30. 4.2016

...................120 kalendářních dnů od DUR

do 40 kalendářních dnů od pravomocného ÚR
..................do 90 kalendářních dnů od DSP

IV.

Tento Dodatek č. Inabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

stranami.
Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a

svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují

svými podpisy. ,

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální

evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené

Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto 
dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského

1.

2.
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zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek.
4. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo číslo objednatele 3/15/2700/5, ze dne

2,12.2016 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek ě. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení,

V Praze dne: 25.2.2016V Praze dne: 26. 02, 2016

Za zhotovitele:
SUDOP PRAHA a.s.

Za objednatele:
TSK hl. m. Prahy

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace
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Ing. Ivan Pdmykáček
místopředsedy/ představenstva

SUDOP PRAHA a.s.
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Projektové středisko Plzei

Husova 71, 301 00 Plzeň


