
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy: 10PT-000682

Tento dodatek č. 2 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami: 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:

IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel") 
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390, CZ65993390

2. „A-P GTPD11 1108“
vedoucí společník 

se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12,400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 445 67 430, DIČ: CZ44567430

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

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

Z důvodu geologických podmínek zjištěných při provádění terénních prací (vrtatelnost hornin, 
heterogenita geologické stavby), požadavků a upřesnění projektanta během provádění 
průzkumu (doplnění sond, úprava hloubek podle zastižených geologických podmínek ve vztahu 
k projektovaným geotechnickým konstrukcím), a dále z důvodu neumožnění přístupu na 
skupinu pozemků ze strany vlastníka a nájemce (p. č. 1170/1, 1170/2, 1179/2 v k. ú. Horní 
Žďár) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 
6. 2018, na stavbu: „Dl 1 1108 Jaroměř - Trutnov, podrobný geotechnický průzkum".

Tímto dodatkem č. 2 se mění znění Článku I. Cena takto:

Původní znění:
I. Cena:

a. Nabídková cena bez DPH = 28 760 678,- Kč
b. DPH = 6 039 742,- Kč
c. Cena celkem (a + b) = 34 800 420,- Kč



Nové znění:
II. Cena:

a. Nabídková cena bez DPH
b. DPH
c. Cena celkem (a + b)

27 714 420,- Kč 
5 820 028,- Kč 
33 534 448,- Kč

Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2018 a dodatku č. I. ze dne 15.5.2019 jsou 
tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je  vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 2, který vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Datum: 2 7 . 1 1 .  2 f 9 Datum: 11. 2019

za objednatele za dodavatele/zhotovitele 
„A-P GTPD11 1108“

v v
Ředitelství silnic a dálnic ČR


