
Dodatek č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 16PU-002859/18 
číslo smlouvy zhotovitele: 18072508

na realizaci zakázky
„16124 - 1/67 DĚTMAROVICE, MOST EV. Č. 67-015“

ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007

uzavřené dne 25.05.2018 mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:
oprávněn jednat ve věci této zakázky: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel.:
(dále jen ,,objednatel“) 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
............ . ........................................
................................................................
.......................................
..................................................................
................................
...................................................................... 
............................................................

2. IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

25869523, CZ25869523 
............................................... 
..........................................

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel.:

....... . . ... . . ............. ............... ........................

.................................... .......................

.................................... .......................

........................................................

..........................
................................
....................

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)



I.
Účel dodatku

V průběhu realizace díla vyvstala nutnost dodatečného předpětí krajního nosníku pole 3 při 
opravě pravé poloviny mostu (2. etapa). V truhlíku 34 byly shledány přerušené dráty 
předpínacích kabelů — u 1. krajního příčníku je přerušeno 9 kabelů. Poškození nosníku 
v dutině kabelů je natolik vážné, že nestačí stávající zesílení instalací spřažené desky a CFRP 
lamelami, ale předpětí je tak třeba doplnit o dva volné externí kabely. Předpětí bude 
provedeno systémem DYWIDAG. Uvedená změna, resp. vzniklá potřeba provedení výše 
zmíněných víceprací, představuje časovou náročnost 8 týdnů.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, ve znění 
všech pozdějších dodatků takto:
Dodatek č. 1 -  Doba pro dokončení (podčlánek 1.1.9 Smluvních podmínek pro stavby 
menšího rozsahu -  obecné podmínky) a Doba provedení do provozu (podčlánek 1.1.22 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  zvláštní podmínky)
se ruší

Doba pro 
dokončení

Podčlánek 1.1.9 Smluvních 
podmínek pro stavby menšího 
rozsahu -  obecné podmínky

38 týdnů

Doba pro uvedení 
do provozu

Podčlánek 1.1.22 Smluvních 
podmínek pro stavby menšího 
rozsahu -  zvláštní podmínky

hodnotící kritérium „Doba pro 
uvedení stavby do provozu“: 
28 týdnů

a nahrazuje novým zněním

Doba pro 
dokončení

Podčlánek 1.1.9 Smluvních 
podmínek pro stavby menšího 
rozsahu -  obecné podmínky

46 týdnů

Doba pro uvedení 
do provozu

Podčlánek 1.1.22 Smluvních 
podmínek pro stavby menšího 
rozsahu -  zvláštní podmínky

hodnotící kritérium „Doba pro 
uvedení stavby do provozu“: 
36 týdnů
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II.
Závěrečná ustanovení

Ostatní nezměněné ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 16PU-002859/18, 
ě. dodavatele/zhotovitele 18072508, ve znění všech pozdějších dodatků, nedotčená tímto 
Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Dodatek ě. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
dodavatel/zhotovitel.

Datum: Datum: 3 1 ■/2 o /?cf ^

PODEPSÁN______________
Jméno:
Funkce: 
za objednatele
Ředitelství silnic a dáltiic ČR

PODEPSÁN ,__________________
Jméno:
Funkce:
za dodavatele/zhotovitele
IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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