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DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ  

SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele: V/4046/2017/LN 

č. zhotovitele:   162031/S10 
 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 (dále jen Občanský zákoník)  

 na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22110 Podbořany – Letov – křiž. 

sv.Václava“ 

 

I.         Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

                                               příspěvková organizace       

    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  

 zastoupený ve věcech smluvních:    

                                                Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  

 IČ:   00080837 

DIČ:    CZ00080837                                                                         

            

 

dále jen „objednatel“  

 

1.2 Zhotovitel:  SILNICE GROUP a.s.    

se sídlem:   Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva           

Ing. Petrem Duchkem MBA, místopředsedou představenstva 

IČ:   622 42 105     

DIČ:    CZ62242105   

                                                                   

                                     

dále jen „zhotovitel“.  

 

 
 

 
 
NA ZÁKLADĚ UST. ČLÁNKU XIII. ODST. XIII.1. SMLOUVY O DÍLO A NA 

ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ 

SMLOUVY O DÍLO Č. 162031/S10 (V/4046/2017/LN), ZE DNE 05.01.2018, A TO  

NÁSLEDOVNĚ: 
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II. Předmět plnění 
 

Na základě dohody obou smluvních stran – prodloužení staničení stavby – dochází k úpravě 

odst. II.1. tohoto článku, který celý nově zní: 
 

II. 1. Předmětem plnění je provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu oprava 

živičného povrchu silnice III/22110 Podbořany-Lelov-křiž.sv.Václav (dále jen „dílo“). 

Tato prováděcí smlouva se uzavírá na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na rámcovou 

smlouvu „Rámcová smlouva na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v 

majetku Ústeckého kraje pro rok 2016/2017 - část 3. – Rámcová smlouva na zhotovitele 

souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku ÚK v oblasti působnosti provozu Louny“ 

a dále na základě dílčí veřejné zakázky s názvem „Oprava živičného povrchu silnice III/22110 

Podbořany-Lelov-křiž.sv.Václav“. 
 

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr, který je přílohou prováděcí smlouvy. 
 

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Prováděcí smlouvy o 

dílo (dále jen „Prováděcí smlouva“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí 

a materiálů nutných k řádnému provedení díla za dodržení technologických postupů, kvality a 

jakosti prací, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace 

skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, 

služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, 

dokončení a předání díla, a uvedení do řádného provozu. 

Místem plnění předmětu díla je III/22110 Podbořany-Lelov-křiž.sv.Václav, staničení km 

0,000 – 5,600. 

 

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTÁVAJÍ 

BEZE ZMĚNY. 

 

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Dubí, dne                                     V Praze, dne 

25.09.2018 

 

 

 

 

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

Ing. Libor Tačner      Ing. Karel Rypl  

ředitel organizace      předseda představenstva  
 




