
Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytování služeb ě. 08PU-002153 ze dne 06. 06. 2018

na realizaci zakázky
„Administrativní a technická činnost v gesci provozního úseku ŘSD“

ISPROFIN: 500 121 0002

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:

Zastoupené:
osoba oprávněná k podpisu: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail, tel: 

e-mail, tel:

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

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

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

e-mail, tel: .....................................................
..............................................................

e-mail, tel: S...............................................................
...................................................................

(dále jen ,,Objednatelem“) na jedné straně 

a

společností

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
č. 6088 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeni:

Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3 -Žižkov
25793349
CZ 25793349
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

akciová společnost 
...... .............................
....................................................................... 
.................................................................................. 
............................................................... 
.......................



kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

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

(dále jen „Poskytovatel^) na straně druhé.
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 06. 06. 2018 Smlouvu o poskytování služeb (Smlouvu) 
č. 08PU-0022153, uzavřenou na poskytování služeb v rámci zakázky „Administrativní činnost 
v gesci provozního úseku ŘSD“ (dále jen „Smlouva11) a Dodatek č. 1 uzavřený dne 14. 08. 2019 
(dále jen „ Dodatek“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Služeb tak, jak je specifikováno níže. Tato změna byla 
schválena společným konsensem obou smluvních Stran, a to z důvodu požadavku Objednatele 
na navýšení poskytovaných Služeb Poskytovatelem, z kterého vyplývá navýšení ceny Služeb.

3. Nezbytná potřeba této změny vznikla v důsledku zvýšení a zachování kontinuity administrativní 
činnosti v souvislosti s položkou Technická pomoc -  nápravné opatření k nedostatkům závěrečných 
prohlídek staveb před ukončením záruční doby, kdy dochází ke kompletnímu dořešení záručních 
oprav se zhotovitelem (reklamací) a zároveň k potřebě digitalizace a kompletace dokumentace pro 
archivaci.

Čl.I

1. Ustanovení článku I. bod č. la  a lb Dodatku se tímto mění následujícím způsobem:

„Za řádné poskytování této smlouvy náleží Poskytovateli cena ve výši stanovené jako součet cen 
za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění 
a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Cena dle Smlouvy bez DPH:
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:
Navýšení v souladu s dodatkem č. 2 (ZB V č. 1)
Cena celkem bez DPH:
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

2. Příloha č. 2 smlouvy -  Rozpis ceny
je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

ČI. II

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 2 
zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

1802 000,00 Kč 
196100, 00 Kč 

344 500,00 Kč 
2 342 600, 00 Kč 

491 946, 00 Kč 
2 834 546, 00 Kč

a služeb se mění způsobem, který



3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele za Poskytovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR SUDOP PRAHA a.s.

V Chomutově dne: 0 7 " 11_  2019 V Praze dne: 25.10.2019

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

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

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



08PU-002153 - Administrativní a technická činnost v gesci provozního úseku ŘSD Správa Chomutov

služba
celkov
ý
počet

Navý
šení
celk

Navý
šení
celko MJ cena MJ

Cena celkem dle 
smi. 08PU- 
002153

Cena celkem 
včetně Dodatku č. 
1

Cena celkem 
včetně dodatku 
č. 1 a 2

Administrativní a konzultační pomoc technického 
charakteru ........ ...... ...... ........... ............ . . ...................... . . ...................... . . ...................... . .

technická pomoc - propustky ...... .. .. ........... ............ . . ................... . . ................... . . ................... . .

Technická pomoc - nápravné opatření k nedostatkům 
závěrečných prohlídek staveb před ukončením záruční doby ...... .. .. ........... ............ . . ................... . . ................... . . ................... . .

Celkem bez DPH 1 802 000,00 Kč 1 998 100,00 Kč 2 342 600,00 Kč

DPH 21% 378 420,00 Kč 419 601,00 Kč 491 946,00 Kč
Cena celkem 2 180 420,00 Kč 2 417 701,00 Kč 2 834 546,00 Kč


