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Číslo smlouvy objednatele: 341/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 470/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 197/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:    

DODATEK Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 

II/373, III/37367 BŘEZINA PRŮTAH
___________________________________________________________________________________________________

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
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

SILNICE GROUP a.s.

sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO 62242105
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069
zastoupený: 
                     
                     

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne
26. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:
- Po  provedení  statických zatěžovacích  zkoušek  pro  zjištění  únosnosti  pláně  v SO101,  SO102 a  SO104S1 bylo

zjištěno neúnosné podloží v některých částech rekonstruované silnice. V těchto místech je nutné provést odtěžení,
odvoz a uložení nevhodného materiálu a provést sanaci vhodným nakupovaným materiálem.

- Diagnostický  průzkum  a  projektová  dokumentace  zastihla  výskyt  dehtu  v horní  části  konstrukce  komunikace
(penetrační  makadam).  Po  provedení  laboratorních  zkoušek  na  SO101  byl  zjištěn  obsah  nebezpečných  látek
i v podkladních  vrstvách,  což  nemohlo  být  zastiženo  v diagnostickém  průzkumu  ani  projektové  dokumentaci.
Z tohoto důvodu je nutné provádět průběžné  laboratorní  rozbory,  řešit  odvoz a  likvidaci  tohoto nebezpečného
odpadu a současně doplnění podkladních vrstev nakupovaným materiálem.

- Při přípravných pracích (vytyčení sítí a sondáž staveniště) na zatrubnění potoka byly zjištěny nové okolnosti bránící
výstavbě zatrubnění dle PDPS a plánovaného postupu prací. Překážky v provádění představují zejména aktuálně
zjištěné odlišné polohy inženýrských sítí při vytýčení a nově nalezené nepředpokládané IS, které nebyly součástí
vyjádření  ani  podkladů  správců  k  existenci  stávajících  sítí.  Po  zahájení  výkopových  prací  byla  dále  zjištěna
návaznost  stávající  konstrukce  potoka  na  okolní  nemovitosti  (zatrubnění  v  navržené  trase  nelze  provádět
bez demolicí některých částí sousedních nemovitostí). I přes provedený kamerový průzkum zatrubněného potoka
v době přípravy projektu, nebylo možné bez obnažení stávajících konstrukcí zjistit  jejich mocnost a návaznosti
na okolí. Dle výše uvedených neočekávaných skutečností je nutná úprava trasy, což vyžaduje vypracování nové
projektové  dokumentace,  zajištění  vyjádření  dotčených  osob  a  dodatečného  správního  rozhodnutí  speciálního
stavebního  úřadu.  Vlastní  realizaci  objektu  je  možno  zahájit  až  po  vydání  správních  rozhodnutí  a  ve  vazbě
na dodržení  technických  podmínek  a  technologických  postupů  provádění  prací  v zimním  období,  současně
v souvislostech na zajištění obslužnosti obce a průjezdnosti autobusové dopravy. 

- Po zjištění skutečných poloh některých inženýrských sítí nebylo nutné realizovat jejich přeložku.

Výše uvedené skutečnosti způsobily jednak změnu organizace plánovaného postupu a také potřebu prodloužení
termínu dokončení prací.

Strana 1 (celkem 3)



II/373, III/37367 BŘEZINA PRŮTAH

___________________________________________________________________________________________________

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

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

1. Předání a převzetí prostoru staveniště                                                  do 15 dnů od výzvy objednatele

2. Dokončení a předání stavby do 27. 7. 2018 

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od dokončení stavby

4. Předání a převzetí geometrických plánů do 60 dnů od dokončení stavby

       Dřívější plnění je možné.

Dále se obě smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA  DÍLA  BE Z  DPH 45 946 686,77 KČ

III.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 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 zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne 27. 4. 2018 V Brně, dne 27. 4. 2018

                      Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
SILNICE GROUP a.s.
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PŘÍLOHA  Č .  1 – VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A  VÍCEPRÁCE
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