
MIKROKOBERCE 2019 -  II/398 Onšov – Vranov nad Dyjí
Číslo smlouvy objednatele: 647/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 955/2019
Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele    

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
MIKROKOBERCE  2019 – 

II/398 ONŠOV – VRANOV NAD  DYJÍ
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

SILKO S .R .O .

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava IČO: 607 55 075
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 19634
zastoupený jednatelem společnosti

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění

 Neprovádění celoplošného frézování v plném rozsahu, provádění více výsprav výtluků směsí ACO. Při kontrole
správcem stavby a technickým dozorem bylo  zjištěno,  že  komunikaci  není  nutné  celoplošně  frézovat  v plném
rozsahu. Byly určeny úseky, kde je nutné celoplošné frézování provést. Dále vylo zjištěno, že je nutno provést více
výsprav výtluků směsí ACO. Byla určena lokální místa výsprav výtluků směsí ACO.

                                                                                                II.

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

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 3.638.089,12 KČ

                                                                                 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,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

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

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.
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Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Jihlavě, dne 11. 9. 2019 V Brně, dne 11. 9. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

jednatel společnosti ředitel

SILKO s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE
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