
DODATEK L  1 
k souhrnu smluvních dohod 
č. objednatele OfťT-000821

NA REALIZACI ZAKÁZKY
V

„D6 Nové Strašecí -  Revničov, stavební dozor“
ISPROFOND: 327 122 1011

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídleni 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „Objednatel”) 

na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
.............. .........................................
..........................................., generálním ředitelem

sdružením s názvem „SUDOP GROUP, TDI-A“ zastoupeným vedoucím účastníkem 
sdružení společnosti:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

bankovní spojení: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

60193280 
CZ60193280
u MS v Praze oddíl B, vložka 2368
..................................................., předsedou
představenstva
...................................., místopředsedou představenstva 
........................... ..................................

..........................................., předseda představenstva 
. ........................., místopředseda představenstva

(dále jen „Poskytovatel“’)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li 
odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají tento dodatek č. I k souhrnu smluvních dohod Č. 02PT-000821

Tento dodatek č. 1 k souhrnu smluvních dohod řeší úpravu pozice 
„asistent specialista geotechnika“.

Zdůvodnění:

Požadavek vyplývá z „POKYNU SPRÁVCE STAVBY K VARIACI“ ze dne 17. 8. 2018, zn. 
2797/18-34000/1, s odkazem na záznam zjednání dne 6. 8. 2018, objednatel stavby „D6 Nové 
Strašecí -  Revničov“ (v rámci činnosti TDS) zajistí pravidelné denní kontroly kvality 
materiálu při těžbě.
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Tuto denní kontrolu bude zajišťovat „asistent specialista geotechnika“, jehož činnost 
byla plánována v rozsahu 8 dní měsíčně.

V souvislosti s požadavkem na jeho přítomnost na denní kontrolu kvality bude rozsah 
činnosti navýšen a geotechnik bude trvale přítomen na stavbě jako stálý technický dozor.

Trvalá přítomnost geotechnika na stavbě znamená navýšení počtu dní každý měsíc 
o 20 dní, což při předpokládané délce trvání 3,5 měsíce bude znamenat celkem cca 70 dní 
navíc oproti schválenému rozpisu služeb.

Původní cena dle Souhrnu smluvních dohod: 36.545.200,- Kč bez DPH.

Navýšení ceny: 371.000,- Kč bez DPH.
Nová cena včetně Dodatku č. 1: 36.916.200,- Kč bez DPH.

Navýšení je v rozsahu 70 dní, denní sazba 5300,- Kč /den.

Ostatní ujednání souhrnu smluvních dohod č. objednatele 02PT-000821 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) 
stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v Registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis
Jméno:
Funkce:

Datum:

VPU DECO PRAHA a.s.

.................................... 
generální ředitel ŘSD

1 7 - 10-  2018

Podpis
Jméno: ...........................................
Funkce: předseda představenstva

Datum:

Podpis
Jméno:
Funkce:

Datum:

...... ...................
místopředseda představenstva

vedoucí účastník sdružení „ SUDOP GROUP, TDI-A, 
TDI“, dle plné moci ze dne 01.08.2017


