
Dodatek č. 2
ke Smlouvě dílo č. 08PU-001962 ze dne 3. 7. 2017

na zhotovení stavebních prací
„Obnova VDZ na území oblasti Ústí nad Labem a Děčín - 2017“ 

Tento Dodatek ě. 2 byl sepsán 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným ..............................................................................
osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: ..........................................................................
technických: ..............................................................

....................... ................................ 
.........................................................

(dálejen "Objednatelem") najedná straně

a

Silverton s.r.o.
se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 
IČ: 24283410 
DIČ: CZ24283410
zastoupenou .......................................................
osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: ........................................
technických: ........................................

.........................................

(dále jen "Zhotovitelem") na straně druhé.
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 7. 2017 Smlouvu o dílo č. 08PU-001962 (dále 
jen „Smlouva44), na základě níž provádí Zhotovitel pro Objednatele stavební práce 
podrobněji specifikované a oceněné ve výkazu výměr, který tvoří součást Smlouvy. 
Veřejná zakázka malého rozsahu, která je realizována na základě této Smlouvy, byla 
zadána na základě písemné výzvy Objednatele.



B. Z důvodů nevyčerpání finančních limitů vyvstala nutnost prodloužení Doby plnění. 
S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku 
k prodloužení Doby plnění.

Č1.I

1. Na základě dohody zástupců Smluvních stran se Doba pro dokončení stavebních prací 
prodlužuje do 31. 5. 2019.
Původní termín dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1: do 31. 7. 2018.

2. Zhotovitel nemá v souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení právo na žádné další 
finanční plnění či kompenzaci kromě uhrazení služeb způsobem uvedeným ve Smlouvě.

ČI. II

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti 
a bez jakékoliv změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 2 a úěinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 0 9 -07- 2018 Datum:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

za Objednatele 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele 
Silverton s.r.o.


