
III /41311 OLE KSOVICE  MOS T  41311-2
Číslo smlouvy objednatele: 500/22018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1265/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 1824029   

DODATEK  Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO

III/41311 OLEKSOVI CE  MOST  41311-2
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 

a 

ZHOTOVITEL 

SILNICE GROUP a.s.

sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO: 622 42 105
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 12069
zastoupený 

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 06. 2018 (dále jen „Smlouva“)
dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny termínu plnění: 

 Z důvodu nepředvídatelných změn a okolností  vzniklých na stavbě,  které  mají  vliv  jak na plynulost  výstavby,
tak i na konečný termín dokončení díla, stejně tak jako na cenu díla, která bude řešena následně, je nutno prodloužit
termín realizace díla. Po provedení dodatečné diagnostiky opěr je nutné stávající opěry zbourat a provést nové
založení opěr a výstavbu opěr nových.

Zdůvodnění změny ceny díla: 

 Bourání stávajících opěr, výstavba nových opěr. Na základě dodatečného diagnostického průzkumu zpracovaného
Ing. Kryštofem byl zjištěn nevyhovující technický stav stávajících opěr, které měly být dle původní PD zachovány.
S  ohledem  na  vysoký  stupeň  degradace  betonu  bylo  rozhodnuto  o  výstavbě  nových  opěr  založených
na mikropilotách.

 Poplatek za uložení na skládku. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) dojde ke snížení kubatury vzniklého
odpadu, jehož zatřídění je navíc odlišné, než předpokládala PD. Přesto dojde touto změnou k dosažení kvalitativně
totožného výsledku technologického při finanční úspoře.

 Vrty  pro  kotvení  a  injektáž.  S  ohledem  na  změnu  1  (výstavba  nových  opěr)  není  nutné  realizovat  vrty
nad původními opěrami. Stabilizace základů opěr bude provedena šikmou řadou mikropilot, čímž dojde z pohledu
stability ke kvalitativně lepšímu výsledku při finanční úspoře.

 Přechodová oblast  mostu.  S  ohledem na  změnu 1  (výstavba  nových opěr)  dojde  ke  směrovému posunu opěr.
K provedení  přechodové  oblasti  bude  místo  přechodové  ŽB desky realizován  přechodový  ŽB klín  z  deskové
konstrukce. S ohledem na použití betonu s vyšší pevnostní třídou dojde kvalitativně k lepšímu technickému řešení
při finanční úspoře.

 Injektáž kabelových kanálků. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) nebude potřeba realizace injektáže
kabelových kanálků. Dojde pouze k proříznutí a dobetonování podélných spar v rámci betonáže mostovky. Tato
změna zaručuje kvalitativně totožné řešení při finanční úspoře.

 Mostní závěry.  S ohledem na delší životnost  a zamezení zatékání bude místo povrchového flexibilního závěru
zabudován podpovrchový dilatační závěr. Tato změna zaručuje kvalitativně srovnatelné řešení při finanční úspoře.

Strana 1 (celkem 4)



I I I /41311 O L E K S O V IC E  M O S T  41311-2

___________________________________________________________________________________________________

 Prodloužení termínu úplné uzavírky. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) je nutné prodloužit délku úplné
uzavírky mostu na nezbytně nutnou dobu i s ohledem na zimní přestávku po dobu provádění prací.

 IG průzkum, dodatečná diagnostika opěr. Provedení dodatečného diagnostického a IG průzkumu bylo nezbytné
pro zjištění stavu stávajících opěr.

 Geodetické zaměření, vypracování RDS. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) je nutné oproti zadávací
dokumentaci  zpracovat  RDS na  novou spodní  stavbu  mostu.  S  ohledem na  změnu  1  (výstavba  nových opěr)
je nutné provést geodetické vytýčení založení a tvaru nové spodní stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí prostoru staveniště do 15 dnů od uzavření této smlouvy

Dokončení a předání stavby do 30. 06. 2019

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od dokončení stavby

Předání a převzetí geometrických plánů do 60 dnů od dokončení stavby

       Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla

CENA DÍLA BE Z  DPH     11.754.837,55 K Č

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou  součástí  dodatku  č.  1  je  příloha  č.  1  –  vyčíslené  méněpráce  a  vícepráce  a  aktualizovaná  příloha  č.  2  –
harmonogram prací.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění 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), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 14. 12. 2018 V Brně, dne 14. 12. 2018

                      Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

SILNICE GROUP a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1 – VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE

___________________________________________________________________________________________________

Strana 3 (celkem 4)



I I I /41311 O L E K S O V IC E  M O S T  41311-2

___________________________________________________________________________________________________

PŘÍLOHA Č .  2 – HARMONOGRAM  PRACÍ

___________________________________________________________________________________________________
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