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Číslo smlouvy objednatele: 1403/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1439/2019

                              Číslo smlouvy zhotovitele: 

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO

Dolní Věstonice, GT monitoring sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117

___________________________________________________________________________________________________

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 

GEOtest, a.s.

sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno IČO: 46344942
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 699
zastoupena 

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 12.12 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění změny ceny a termínu plnění

 Z důvodu průběhu přípravy a realizace stavby bylo navýšeno inklinometrických měření a  HG vrtů a došlo ke
změnám v průběhu měření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 4. smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Kontaktní osobou objednatele, oprávněnou odsouhlasovat provedené práce dle čl. II. odst. 1. smlouvy a přebírat
výstupy je .

     Za objednatele ve věci odborných konzultací o průběhu zkoušek, jejich hodnocení a přebírání informací je
oprávněn jednat

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 3. a 6.  smlouvy, který se mění a nově zní:

3. Výstupem z provedených průzkumů, který zpracuje zhotovitel, budou:

a) etapovou zprávu;

b) závěrečná zpráva (vč. fotodokumentace);

c) podklady a metodická pomoc při řízení sledu stavebních prací (účast na cca 5 kontrolních dnech);

Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

6. Termíny plnění:

a) nulté a první měření  …….. prosinec 2018, nebude-li dohodnuto jinak,
b) první etapová zpráva ……..do 16. 12. 2019,
c) závěrečná zpráva   …………v návaznosti na ukončení stavby.
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Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 3. a 4.  smlouvy, který se mění a nově zní:

3. Odměna bude uhrazena na základě více faktur ( dle dohody s objednatelem), vystavených zhotovitelem dle
skutečně provedených prací.

4. Přílohou faktury bude kopie odsouhlasených provedených prací.

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

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 446.940,- 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.

Nedílnou součástí dodatku je upravená příloha č. 1 smlouvy – zvláštní technické podmínky  
                                 upravená přílohy č. 2 smlouvy – soupis prací.

                    V Brně, dne 12. 12. 2019                 V Brně, dne 13. 12. 2019

                      Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

GEOtest, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

l

SWIETELS
Odštěpný závod: SWIETEL

odštěpný závod D
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PŘÍLOHA Č .  1 – VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE
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