LESY'-.
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. S911/2017/273
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mgr. Jan Ševčík,
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek - Místek
ve věcech technických jedná: Ing. Jan Moravec, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Frýdek-Místek
(technický dozor)
č. telefonu: 725 257 670 e-mail: jan.moravec@lesycr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel44)
a

FERESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Martin Mohler
č. telefonu: 596 136 057 e-mail: stupka.@firesta.cz. mohler@firesta.cz
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s., číslo účtu: 2102043465/2700

(dále jen „zhotovitel44)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento dodatek smlouvy o dílo:
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II.
Předmět dodatku smlouvy
1.

v

Předmětem dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo „Udržovací práce Mostního objektu ICDM
703970 "Nadjezd čestní" v km 7,470 nad tratí Český Těšín - Ostrava-Kuněice“, evidenční
číslo zakázky S911/2017/273 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 31.7.2017 je změna ceny za
dílo dle článku IV., bodu 1.
Cena z provedení díla je stanovená v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující
veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD
S911/2017/273 (zakázkové číslo objednatele), včetně dodatku č.l ve výši:
5 540 980,23 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SOD S 911/2017/273 + dodatek č.l
Bod 1., článku IV. Cena za dílo se mění a nově zní takto:
Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací souvisejících
s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných méněprací ve
výši:

-39 311,82 Kč bez DPH Celkem za dodatek č.2
Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/273 včetně dodatků č.l a 2:
5 501 668,41 Kč bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací objednatelem jsou následující
skutečnosti:
Povrchová úprava protidotykových zábran je provedena pouze žárovým pozinkováním, bez
provedení dvojnásobného nátěru, z důvodu dodržení stanovených výluk trati SZDC
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Ostatní ujednání dle SoD S911/2017/273 zůstávají neměnné

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2
vyhotoveních

Ye Frýdku Místku, dne:

V Ostravě, dne:

Za objednatele
Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KŘ Frýdek-Místek

\Za zhotovitele
InghJaá Stupka
Ředitel o.z. Ostrava

Ing. Pavel Bořek
Člen představenstva
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