
Číslo objednatele: 058/OI-St/18-Za 
Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany
Objednatel: 1. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o 
úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen SSMSK)

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o 
úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
Se sídlem: Polanecká 849, 72100 Ostrava - Svinov
Zastoupeno:
IČO: 49452011
DIČ: CZ 49452011
Pověřen k jednání ve věcech

stavby
a smlouvy:
(dále jen KČR)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

25869523
CZ25869523
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 
Komerční banka a. s.
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číslo účtu: 27-4176700287/0100; 17622113/0300
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2018 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 
30. 5. 2019. Předmětem smluvního vztahu je provedení stavebních prací týkajících se 
rekonstrukce silnice 111/4648 napojení do kamenolomu Bohučovice.

2. Při realizaci stavebních prací vyvstal požadavek třetí strany na zajištění dopravní 
obslužnosti dané oblasti, ačkoli v přípravě projektové dokumentace tento požadavek 
nebyl vznesen. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, 
kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o práce uvedené v zápise TDK č. 2.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. 7. 2019 a nejpozději poslední den této lhůty 
zahájit přejímací řízení dokončené stavby.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(v Kč)

Cena bez DPH 8 694 458,94

Vícepráce 
dodatku č. 1

dle 199 961,30

Vícepráce 
dodatku č. 2

dle 370 060,76

DPH 1 945 541,01

Cena vč. DPH 11 210 022,01
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- z toho část SSMSK

Cena za dílo 
(v Kč)

8 148 804,04

Vícepráce dle
dodatku č. 1

199 961,30

Vícepráce dle
dodatku č. 2

305 820,76

DPH 1 817 463,08

■I ■
Cena vč. DPH 10 472 049,18

- část KČR

Cena za dílo 
(v Kč)

Cena bez DPH 545 654,90

Vícepráce dle
dodatku č. 2

64 240,00

... r,‘'’
DPH 128 077,93

";ř"",r '..i,'1 ‘
Cena vč. DPH 737 972,83

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této 
smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení.
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

v2..4,JL.2019ne

V Ostravě dne :

MINERÁL
KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

POLANECKÁ 849 
CZ-721 00 OSTfiAVA-SVINOV 

-8-
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