
SSMSK

Objednatel:

vlinisterstvo dopravy
Státní fond dopravní 
nfrastruktury Moravskoslezský

kraj

Číslo objednatele:022/OI-U/17-Ře 
Číslo zhotovitele:217009 SSMSK

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1
i.

Smluvní strany

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Ing. Tomáš Bóhm - ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
Fax :
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednatelem
25357352
CZ25357352
u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

Pověřen k jednání ve smlouvy 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel")



II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na akci „Oprava povrchu silnice 111/46016 Mladecko - Hlavnice" 
došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu 
víceprací a méněprací.
Vícepráce
Po odstranění krytových vrstev, resp. mechanickém vyčištění stávajícího povrchu byla 
zjištěna nutnost navýšení rozsahu sanací na podkladní vrstvě PM z důvodu narušeného 
rozvolněného povrchu, který činí 63 % z celkové plochy opravované komunikace proti 
projektovaným 20% plochy. Se změnou výměry nutných sanací došlo rovněž ke změně 
výměry spojovací postřiku pod sanace.

Navýšení rozsahu sanací podkladní vrstvy při zachování stejné technologie je nutné 
s ohledem na výslednou kvalitu a jakost díla.

Vícepráce byly realizovány ve výši 648 279,17 Kč bez DPH.

Méněpráce
V oddílech ostatní náklady (pol. č. 19) a vedlejší rozpočtové náklady (pol. č. 20) byla 
odstraněna duplicitní položka Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou ve výši 39 
200,- Kč bez DPH.

Méněpráce byly realizovány ve výši 39 200,- Kč bez DPH.

Výše popsanými změnami došlo k navýšení původní ceny díla o 609 079,17 Kč bez DPH. 

z původní ceny díla

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Cena bez DPH 4 570 705,85 Kč

DPH 959 848,23 Kč

Cena vč. DPH 5 530 554,08 Kč

novou cenu díla

Cena za dílo 
(v Kč,

celkem

Cena bez DPH 5 179 785,02

DPH 1 087 754,85

Cena vč. DPH 6 267 539,87
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III.
Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.
Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je 
srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což 
potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 022/OI-U/17-Ře ze dne 26. 5. 2017 zůstávají v platnosti a 
nedotčena.

Cmlnm/ii nřoTkm imal i/n 1/7^3 tlil k VZ
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