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Dodatek č. 1 
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo objednatele: 38012-00004/09 
Číslo zhotovitele : 780308 20040 5 10001/57371

Tento S ouhrn  smluvních dohod

mezi

Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem
(dále jen  "objednatelem") najedná straně

Ředitelství silnic a dálnic ČR R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády
Stavební práce v užším řízení

a

Skanska a.s., IČ: 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348,Praha 4 Chodov ,PSČ149 00,zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, jednající 

předseda představenstva a člen představenstva
dále také jen  „účastník sdružení” nebo “vedoucí účastník sdružení” nebo Skanska

a

M etrostav a.s.
Koželužská 2246, Praha 8, PSČ 180 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
IČ: 000 14 915
jednající člen představenstva

_ člen představenstva
dále také jen  účastník sdružení nebo Metrostav a.s.

(dále jen  "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Předmět díla:

Realizace stavby„R35 Sedlice -  Opatovice, dostavba estakády44
ISPROFIN: 3271245005

Dodatkem č.J dochází ke změně souhrnu smluvních dohod v těchto bodech: 

Cena stavby je  po úpravě ;

1



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády

Název
stavby

Cena stavby 
bez DPH v Kč

Provizorní 
položka pro 
rezervu 5 %

Nabídková cena 
stavbv bez DPH

DPH
20%

Celková 
nabídková cena 

stavby
(a) (b) = 5 % z části

(a)
íc) = (a) + (b) (d) (e) = (c) + (d)

„R35
S ed lice-
Opatovice,
dostavba
estakády“

1.289.485.813,7 64.474.290,7 1,353.960.104,4 270.792.020,9 1.624.752.125,3

Ostatní ustanovení souhrnu smluvních dohod nedotčené dodatky č. 1 zůstávají beze změny. 
Tento dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod je vyhotoven v sedmi stejnopisech z nichž tři 
obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

Datum: 0 7 06. 2018 Datum: 2.6..2010

PODEPSÁN _
Jméno:
Funkce: předseda představenstva

PODEPSAE 
Jméno: _
Funkce: člen představenstva

za vedoucího člena sdružení 
za objednatele dodavatele/zhotovitele
Ředitelství silnic a dálnic CR Skanska a.s. /j

Funkce: člen představenstva

za Člena sdružení dodavatele/zhotovitele 
Metrostav a.s.


