
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v užším řízení

1/27 Velemyšleves-obchvat a přemostění Chomutovky

Dodatek č. 1 
ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Datum uzavření Smlouvy o d ílo :......................................
Předmět Smlouvy o dílo: Realizace stavby „1/27 Velemyšleves -obchvat a přemostění
Chomutovky“ISPROFIN 3271114001
Interní číslo Smlouvy o dílo zadavatele: 08-DO-00203&
Interní číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: 091051

Dodatek čl ke Smlouvě o dílo uzavřený d n e ............................
mezi \
V  V

Ředitelstvím silnic a dálnic CR
Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
Statutární zástupce:
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Bankovní s p o je n ú ^ ^ ^ ^ ^ ^ H

Sdružení Velemyšleves -  obchvat
Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem 
Statutární zástupce:
IČ :27336301 
DIČ: CZ27336301 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Vedoucí účastník sdružení 
EDS HOLDING, a.s.
Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem 
Statutární zástupce:
IČ: 27336301 
DIČ: CZ27336301

Číslo účtu:
Zřizovací listina čj.433/2005-410-PRIV/2

a



f

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 
1817

Druhý účastník sdružení 
AZ SANACE a.s.
Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem 
Statutární zástupce:

IČ: 25033514 
DIČ: CZ25033514
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 
1093

Třetí účastník sdružení 
SILNICE GROUP a.s.
Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 
Statutární zástupce 
IČ :62242105 
DIČ: CZ62242105
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 12069 

na základě smlouvy o sdružení

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se v části Zvláštní obchodní podmínky 
mění takto:

1. Za odstavec nadepsaný „2.2. se doplňuje:“ se vkládá následující odstavec:

„V 2.4 se za první větu vkládá následující věta:
Zhotovitel je oprávněn podat žádost dle předchozí věty nejdříve v Datum zahájení 
prací11

2. Odstavec nadepsaný „ V 8.1 první odstavec druhá věta zní11 se ruší.

Za kapitolu 8. nadepsanou „ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ 
PRACÍ11 se vkládá následující odstavec:
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„8.1 zní:
Správce stavby oznámí Datum zahájení prací zhotoviteli kdykoli po podpisu Smlouvy 
o dílo nejméně 10 dní předem.

4. Za odstavec nadepsaný „8.1 zní:“ se vkládá následující odstavec:

„V 8.3 se v prvním odstavci za první větu vkládá následující věta:
Z programu prací musí bezpodmínečně vyplývat, že bude ze strany zhotovitele 
dodržena lhůta pro dokončení stavby a lhůta pro uvedení stavby do provozu, k nimž 
se zavázal v Dopise nabídky. “

5. Za odstavec nadepsaný „V 8.3 se na konci posledního odstavce doplňuje:" se vkládají 
následující odstavce:

„8.4 první odstavec písmeno b) zní: z příčiny zpoždění, které zakládá nárok na 
prodloužení lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek, a které 
zároveň nastalo po Datu zahájení prací"

„8.4 první odstavec písmeno e) zní: jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření 
způsobené nebo přičitatelné objednateli nebo personálu objednatele za předpokladu, 
že k němu došlo po Datu zahájení prací."

6. Odstavec znějící „Ve 14.7 a) se slova: „do 42 dnů po vydám Dopisu o přijetí nabídky 
nebo" nahrazují slovy do 60 dnů vyžádání zálohy zhotovitelem", se ruší.

Za odstavec znějící „Ve 14.6 se druhý odstavec ruší" se vkládá následující odstavec:

„14.7 písm., a) zní: první splátku zálohy po Datu zahájení prací, a to do 60 dnů po 
vyžádám zálohy zhotovitelem nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s 
článkem 4.2 (Záruka za provedení díla) a článkem 14.2 (Záloha), podle toho, co 
nastane později;

7. Za kapitolu 16. nadepsanou „PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD 
SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE" se vkládá následující odstavec:

„V 16.2 se v prvním odstavci bodě e) vypouští slova „článku 1.6 (Souhrn smluvních 
dohod) nebo".
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Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech z nichž dva obdrží 
objednatel a 3 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č.l Smlouvy o dílo, který vstupuje v 
platnost podpisem obou stran.

Datum: 1 9 1 0  2009 Datum:

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za d od avatele/zh otov ite le  
Sdružení Velemyšleves-obchvat
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