
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1/2020 
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575 

na dílčí veřejnou zakázku: „Běžné prohlídky mostů na sil. I. třídy na území JmK - 2020“ 
č. smlouvy Objednatele: 03PU-002286 
č. smlouvy Zhotovitele: 20090159000-01 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

uzavřené dne 02.04.2020
mezi Smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390 
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace 
bankovní spojení: 
datová schránka: zjq4rhz 
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.: -
(dále jen „Ob jednatel1)

a

Společnost I.V.R. MOSTY
zastoupena vedoucím společníkem INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 035 79 727 
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236 
právní forma: 112-společnost s ručením omezeným 
bankovní spojem:
zastoupen: obchodní manažer, na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: obchodní manažer
e-mail: 
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: ředitel Divize 09 Brno
e-mail:
tel.:

VIAPOM . s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY11

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně. oddíl C, vložka 8917
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Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Bmo
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

(dále jen ,,Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

Článek II.

Cena za poskytování služeb

původní znění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu 
v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb v Kě 

věetně DPH

2 489 000,- 522 690,- 3 011 690,-

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

nové znění se změnami v odst. 1.

1.Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu
v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb v Kě 

věetně DPH

2 570 500,- 539 805,- 3 110 305,-

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
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4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Zdůvodnění:

Během plnění smlouvy došlo k dopřesnění rozsahu mostních objektů k provedení běžných prohlídek, a to zejména u 
opakovaných prohlídek mostů s klasifikací V-VII stanovených normovým zadáním.

V průběhu činnosti bylo zjištěno, že je potřeba navýšit celkový počet o 8 prohlídek.

Navýšení bude provedeno dle článku 23,2 b) přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody: Objednatel 
může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb, a 
pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

23.2 b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné.

Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto 
Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek1).

Přílohu tohoto Dodatku tvoří: 1. Oceněný rozpis služeb.

Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh 
Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého 
byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jisto tou určit, zda došlo nebo 
nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Přílohy: dle textu

Za objednatele: Za Zhotovitele:

ředitel Závodu Brno

Digitá lně poaepsal

Datum: 2020.11.10 
15:50:01 H-01'00'

obchodní manažer Digitální podpis:
26 .10 .2020  14:07
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Běžné prohlídky mostu na sil. I. třídy na území JmK - 2020
(Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek 

mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575)

Rozpočet

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

P ro h líd k y  m o stů

C ena  ce lk em  bez DPH

DPH (21%)

C ena  ce lk em  vč. DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*) 2 700 000,0

) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě 
jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit



Běžné prohlídky mostů

N ázev p o č e t MJ c e n a  za  M J C E N A  c e lk e m

m ost s  dé lkou  p řem ostěn í < 10 m 

m ost s  dé lkou  p řem ostěn í 10 a ž  20 m 
m ost s  dé lkou  p řem ostěn í 20 a ž  50 m 

m ost s  dé lkou  p řem ostěn í 50 a ž  90 m 
m ost s  dé lkou  p řem ostěn í 90 a ž  150 m 

m ost s dé lkou  p řem ostěn í 150 a ž  250 m 
m ost s  dé lkou  p řem ostěn í 250 a ž  400 m

Celkem bez DPH 2 570 500,00 Kč


