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Číslo smlouvy objednatele: 1030/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1388/2017

Číslo smlouvy zhotovitele    

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/40819 a III/40822 - dřevoocelová svodidla

___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 

a

ZHOTOVITEL 

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov IČO 25229761
zapsaná u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 10825

I.

Objednatel  a zhotovitel  se v souladu s čl.  XII.  odst.  6.  Smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 11.  2017 (dále jen „Smlouva“)
dohodli na tomto Dodatku č. 1. 

Zdůvodnění:

 Na základě vydaného ROZHODNUTÍ  ze dne 28.11.2017 , č.j. NPP 1596/2017 a nařízeného předběžného opatření
Správou  Národního  parku  Podyjí,  kterým  přikazuje  Správě  a  údržbě  silnic  Jihomoravského  kraje  zdržet
se veškerých  aktivit  souvisejících  s odstraněním  kamenných  odrazníků  a  instalací  dřevoocelových  svodidel
na silnici III/408 22 Horní Břečkov – Čížov ( v km 1,000 – 2,000 v celkové délce cca 600 bm) a s odstraněním
betonových odrazníků a instalací dřevoocelových svodidel na silnici III/408 19 Podmolí – Lukov ( v  km cca 10,500
v celkové délce cca 292 bm).

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

Dokončení a předání díla

do 10 dnů od uzavření smlouvy

do 30 dnů od doručení výzvy dle čl. II.
odst. 5.

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění čl. II. o nový odst. 5. tohoto znění:

5. Zhotovitel  bude  vyzván  písemnou  výzvou  adresovanou  na  jeho  sídlo  uvedené  v hlavičce  této  smlouvy
k opětovnému  zahájení  plnění  předmětu  díla  poté,  co  pomine  překážka  v provádění  díla  uvedená  v čl.  I.  této
smlouvy. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám pro provádění díla v zimních měsících, může být tato
výzva doručena nejdříve 31. 3. 2018.
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Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla  bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
na materiál,  druhá  faktura  bude  vystavena  na  montáž.  Lhůta  splatnosti  faktur  je 30 dnů  od  doručení  faktury
objednateli. 

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 a každá
ze smluvních stran obdrží 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 uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Líních – Sulkově dne V Brně, dne 04.01.2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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