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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000163 

číslo tohoto dodatku zhotovitele: .................. 

číslo smlouvy objednatele:     8500001067 

číslo smlouvy zhotovitele:       20170768 

Dodatek je uzavřen na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1.     Objednatel: 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:                    Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:    xxxxx, pověřený vedením organizace  

IČO:                     72053119  

DIČ:                     CZ72053119 

e-mail:                  xxxxx 

datová schránka:  xxxx 

telefon:                +420 xxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxx, tel. +420 xxxx,  

  e-mail: xxxx  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel“  

 

1.2. Zhotovitel: 

 

Název zhotovitele: 

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku edenou u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825 

sídlo:    Plzeňská 666, 330 21 Líně 

zastoupená:  xxxx, jednatel společnosti 

IČO: 25229761 DIČ: CZ25229761  

telefon:   +420 xxx 

e-mail:   xxxx 

datová schránka: xxxx 

kontaktní osoba: xxx tel. +420 xxx , e-mail: xxxx 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  

dále jen „zhotovitel“ 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 13.9.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

zhotovení stavby: „Dodávka a montáž svodidel II/184 Chudenice (u rybníka)“ (dále jen „SOD“). 

 

III. ZMĚNA SOD 

3.1 S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb 

podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. 
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3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový 

list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 4 200,- Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:      0,- Kč bez DPH 

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  91 700,- Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 4 200,-  Kč bez DPH. 

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  95 900 Kč 

3.5 Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně   

všech dokladů: nejpozději do 31. 08. 2018.  

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva 

stejnopisy. 

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření. 

 

 

 

 

 

objednatel.:       zhotovitel: 

 

V Plzni dne                               V Sulkově  dne  

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.              SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 
xxxx                                                                                             xxxx 
pověřený řízením organizace                                                      jednatel společnosti                                                               

 

 

 


