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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 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO: 253 17 628 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2144
zastoupený 

                                                                                                 

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1
ze dne 6. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 

Zdůvodnění

 Neprovádění  ochranného  nátěru  říms  proti  chloridům v  rozmrazovacích  postřicích.  Vzhledem k  provedení
dodatečné  sanace  chodníků  byl  zvolen  impregnační  protichloridový  nátěr  místo  původně  navrženého
ochranného nátěru říms.

 Provedení  sanace  opěr,  sanace  chodníků.  Provedení  impregnačního  nátěru. Po  otryskání  povrchu  opěry  2
se zjistil špatný stavební stav opěry spočívající v degradaci betonu, kaverny v opěře a poškozené zdivo. Bylo
rozhodnuto, že se provede sanace opěry vyztužená kari sítí ukotvenou do opěry. Na chodnících mezi táhly, byl
odmrzlý a zdegradovaný povrch, který byl potřeba odstranit a provést vodorovnou kotvenou sanaci opatřenou
impregnačním nátěrem. Celý povrch nosné konstrukce a opěr byl ošetřen impregnačním nátěrem, který chrání
nosnou konstrukci a opěry proti povětrnostním vlivům.

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 5.374.319,96 KČ

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
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Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek  č.  2  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. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce. 

V Brně, dne 3. 12. 2019 V Brně, dne 6. 12. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ředitel

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

_________________________________________________________________________________________________
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