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DODATEK č.1 

 

Ke SMLOUVĚ O CENTRALIZOVANÉM ZADÁNÍ VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 
uzavřené dne 2.11.2017 

 
 

 

Smluvní strany:  

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

zastoupeno:    ředitel Správy Olomouc na základě pověření ze dne 11.3.2011 

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390 

na straně jedné (dále jen „ŘSD ČR“ nebo „Centrální zadavatel”) 

 

a 

 

Statutární město Přerov  
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 11 Přerov  

zastoupeno: Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora, pověřená dle bodu 2, usnesení ZM 

ze dne 14.10.2019, č. ………………. 

IČ: 003 01 825, DIČ: CZ00301825 

na straně druhé (dále jen „Statutární město Přerov“ nebo „Pověřující zadavatel”) 

 

 

I. 

 

Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 2.11.2017 Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné 

zakázky (dále jen „Smlouva o centralizovaném zadání”), na základě které, provedl 

Centrální zadavatel pro Pověřujícího zadavatele zadávací řízení a zadal veřejnou 

zakázku „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí” (dále jen „veřejná zakázka”) na účet 

Pověřujícího zadavatele. Cílem uzavřené Smlouvy o centralizovaném zadání byla 

úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujícího zadavatele 

souvisejících s prováděním zadávacího řízení a zadání veřejné zakázky nejen na účet 

Centrálního zadavatele, ale i na účet Pověřujícího zadavatele.  

 

V čl. II. odst. 7. Smlouvy o centralizovaném zadání se smluvní strany dohodly, že ŘSD 

ČR vybuduje v rámci stavby mimo jiné stezku pro cyklisty – stavební objekt SO 121 – 

Stezky mimo jiné na dotčených pozemcích (dále jen „SO 121”) prostřednictvím 

zhotovitele vybraného postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to na 

náklady Statutárního města Přerova, které se stane jeho vlastníkem.  

 

V čl. II. odst. 8. Smlouvy o centralizovaném zadání se smluvní strany dohodly, že 

stavební objekt 121 bude realizován ve spolupráci smluvních stran z důvodu účelnosti a 

hospodárnosti. Za tímto účelem, a jelikož ŘSD ČR je veřejným zadavatelem, se smluvní 

strany spojily ve smyslu ust. § 7 zákona o zadávání veřejných zakázek za účelem zadání 
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veřejné zakázky. Každá smluvní strana se bude podílet na zadávacím řízení a na stavbě 

SO 121 za podmínek, v rozsahu a způsobem specifikovaným níže a dále ponese náklady 

na základě položkového rozpočtu uvedeného níže.  

 

V čl. II. odst. 9. Smlouvy o centralizovaném zadání se smluvní strany mj. dohodly, že 

stavební objekt 121 bude realizován uchazečem vybraným v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek jako veřejná zakázka na stavební práce – otevřené zadávací 

řízení.  

 

V zadávacím řízení na veřejnou zakázku – I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, byl 

vybrán uchazeč – SPOLEČNOST M-SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov – 

Předmostí, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, tvořená společností M-

SILNICE a.s., sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce 

430, jako vedoucím společníkem a společností IDS-Inženýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s., sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložce 2419, jako 

druhým společníkem.  

 

S vybraným uchazečem, jako zhotovitelem, uzavřelo dne 7.8.2018 ŘSD ČR, jako 

objednatel, Smlouvu o dílo (číslo smlouvy: 14PT-000467), s dobou pro dokončení Díla 

v délce 36 měsíců a s dobou pro uvedení stavby do provozu v délce 30 měsíců od Data 

zahájení prací, tj. od 27.8.2018. Součástí uvedené Smlouvy o dílo je realizace SO 121 

za přijatou smluvní částku ve výši 3.499.892 Kč bez DPH. V příloze Smlouvy o dílo 

nazvané Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP), konkrétně pak v čl. 1.8.1., 

je stanoveno: Při realizaci SO 121 – Stezky bude zhotovitel postupovat podle Smlouvy 

o centralizovaném zadání veřejné zakázky (Sml. MMPr- SML/3639/2017) uzavřené 

mezi Statutárním městem Přerovem a ŘSD ČR, která je součástí zadávací dokumentace.  

 

V čl. III. odst. 3., písm. c) Smlouvy o centralizovaném zadání se Statutární město Přerov 

zavázalo: zaplatit přímo zhotoviteli z vlastních prostředků za provedení SO 121 cenu 

včetně DPH stanovenou podle rozpočtu, přičemž se jedná o rozpočet daný s výhradou 

nezaručené úplnosti a nezávaznosti podle ust. § 2622 občanského zákoníku.  

 

V čl. III. odst. 3., písm. d) Smlouvy o centralizovaném zadání se Statutární město 

Přerov zavázalo: zaplatit zhotoviteli cenu podle písm. c) tohoto odstavce na základě jím 

vystaveného daňového dokladu se splatností 60 dnů po provedení stavby, když ve 

smlouvě o dílo se zhotovitelem bude stanoveno, že jeho nárok na zaplacení SO 121 

vznikne až jeho provedením, tedy jeho řádným dokončením a předáním ŘSD ČR.  

 

S ohledem na již provedené práce na objektu SO 121 a dobu pro provedení díla 

stanovenou ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi ŘSD ČR a vybraným uchazečem – 

SPOLEČNOSTÍ M-SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí. Se smluvní 

strany Smlouvy o centralizovaném zadání dohodly na změně platebních podmínek za 

realizaci objektu SO 121 dle Smlouvy o dílo ve spojení se Smlouvou o centralizovaném 

zadání. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 1.  
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II.  

 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o centralizovaném zadání v čl. III. odst. 3. 

písm. d) mění následovně:  

 

d) zaplatit zhotoviteli cenu podle písm. c) tohoto odstavce na základě jím vystavených 

daňových dokladů se splatností 60 dnů, a to vystavených vždy 1x ročně k datu 15.11. za 

práce provedené nejpozději k datu 30.10., jež budou zhotoviteli potvrzeny ve 

zjišťovacím protokolu potvrzeném oprávněným zástupcem ŘSD ČR a oprávněným 

zástupcem Statutárního města Přerov. Den 30.10. každého kalendářního roku bude 

dnem zdanitelného plnění. První faktura bude zhotovitelem vystavena za práce 

provedené za období od Data zahájení prací, tj. od 1.5.2019 do 30.10.2019. Den 

30.10.2019 bude dnem zdanitelného plnění.  

   
 

III. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o centralizovaném zadání, nedotčená tímto Dodatkem č.1, 

zůstávají v platnosti. 

 

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech po dvou pro 

každou smluvní stranu.  

 

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 

zajistí ŘSD ČR.  

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho 8. 

schůzi, konané dne 14. října 2019, usnesením č. …………… (doložka podle ust. § 41 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

V Olomouci dne:                      V Přerově dne:  

 

Za ŘSD ČR:                                                               Za Statutární město Přerov:  

 

 

 

--------------------------------                                        ---------------------------- 

       Ing. Hana Mazochová 

Ředitel Správy Olomouc     náměstkyně primátora 

 

 


