
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domažlice"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-6478/2017/Pal 

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 532 373 0009

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

IČO: 251 72328, DIČ: CZ251 72328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. B 904 

bank. spojení: ....................................................  

bank. spojení: ........................... ............................... 

zastoupena: představenstvem:

Pavlem Dolanským, předsedou představenstva 

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva 

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 151/17 057/230



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

1) úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění: podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: 
E618-S-6478/2017/Pal; č. zhot.: 151/17 057/230; uzavřené dne 21.12. 2017. Smluvní strany se v 
souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL") č. 01 a v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na 
změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele.

Změnový list stavby č. 01 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení 
předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají 
být provedeny, ale v menším rozsahu a dále prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o stavební práce na 
stavebním objektu SO 01 -  rekonstrukce mostu -  změna spočívá ve změně technologie zásypu 
přechodových oblastí mostu, zvýšeném množství výztuže opěr mostu a obnovy neprůtočné 
dešťové kanalizace v prostoru mostu.
Celkem vícepráce ze ZL č. 01 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. činí 
1 908 806,- Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 01 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb. méněpráce ve výši 553 600,- Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 
01 celkem 1 355 206 Kč, tj. 9,70 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla 
(nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.
V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. 
Smlouvy.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst.
5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-6478/2017/Pal; č. zhot.: 151/17 
057/230; uzavřené dne 21.12. 2017 takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- Zrušuje se stávající text v čl. 3 odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
Cena Díla bez DPH: 13 977 733,-Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy (ZL č. 01) celkem: + 1 355 206,- Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem: 15 332 939,- Kč

slovy: patnáct milionů tři sta třicet dva tisíc devět set třicet devět korun českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této 
Smlouvy.

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- Zrušuje se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 
5.12. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/14/17



Příloha č. 2:

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

„Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domažlice" 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby- VTP/R/07/16
c) Zvláštní technické podmínky -  ZTP/R/11/17

Související dokumenty

Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rekapitulace Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4
platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku
č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6478/2017/Pal; č. zhot.: 
151/17 057/230; uzavřené dne 21. 12. 2017, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):

V Praze dne o 6 -02- 2019

Rekapitulace Ceny Díla 
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

, , 2 5 -01- 2019
V Českých Budějovigípn dne

Ing. Peťr Hofhanzl
ředitel Stavepní správy západ

Pavel Dldlanský
předseda představenstva EDIKT a.s.

Stránka 3



SOD na zhotovení stavby 
„Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domažlice"

Příloha č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla

• Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče.

Cena bez DPH v Kč

1 VŠEOB Všeobecný objekt

2 SO 01 Rekonstrukce mostu

3 SO 02 Železniční svršek

4 SO 03 Železniční spodek

Cena stavby celkem 15 332 939,- Kč

Strana 1 (celkem 1)



ZMĚNOVÝ LIST -  Záznam o změně závazku

Č. i.:28 610/2018-SŽDC-SSZ-ÚI PLZ/Pro

Název veřeiné zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domažlice" 
Označenž/číslo původní Smlouvy: E 618-S-6478/2017/Pal/151/17057/230

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO. PS. JV:

SO 01 rekonstrukce mostu

Iniciátor změny: SŽDC -  SSZ

Předběžný souhlas fkdv/kýmJ: Ina.Petr Kolář, N UI2, 18.10.2018 

Stručný p o d ís  změny:
Změna technologie provádění zásypu přechodových oblastí mostu: mezerovitým betonem 
namísto zemin z důvodu nepoužitelnosti zemin do zásypu.
Zvýšené množství výztuže opěr mostu z důvodu úpravy rozšíření kotvení.
Obnova neprůtočné dešťové kanalizace v prostoru mostu.

Seznam příloh:
Příloha č . l  -  Podrobný popis změny 
Příloha č.2 -  Rozpis ocenění změn položek
Příloha č.3 -  Další (Např. doložení předběžného souhlasu, stavební deník, zpráva odborného 

orgánu, požadavky správců atd.)

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 13 977 733,- Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 908 806 Kč, tj. 13,66% z ceny dle SOD. 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 553 600 Kč, tj. 3,96% z ceny dle SOD. 
Celkem saldo z předkládaného ZL činí 1 355 206 Kč tj. 9,70% z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO
2 NE □ E NE □

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/5 nezbytné dodatečné práce ,které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné, změna zhotovitele 
není možná z ekonomických anebo technických důvodů nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo 
výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst(odečtení méněprací) nesní přesáhnout 30 % původní hodnoty 
závazku.

Navržený zdroi financování víceprací:

a) CH z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

b) □  z rezervy stavby

c) z přeschválených nákladů stavby

d) d l  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a sm luvní hodnotou zakázky



VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI □  

ZAMÍTÁM □

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □

Název veřejné zakázky:,.Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Z Lč . 1 I. KOLO 
Klatovy-Domažlice"

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změnách N/K
všeobecný ■ ■ N
SO 01 N
SO 02 ■ ■ N
SO 03 ■ ■ N
Celkem:
Celkem kofinancovatelných nákladů: 0,- Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: 1 908 806,- Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjekt Ředitel stavby EDIKT a.s 

Jméno:

2) Stanovisko TDS/Správce stavbv:

Jméno:!

Jméno:|

4) Stan
Jméno: nebyl stanoven

5) Stanovisko právníka SS:

Jméno:

6) Stan

Jméno :|

7) Rozhodnutí ředitele SS o návrhu změnv:

Jméno: Ing. Petr Hofhanzl

Datum: Z.*-

Doporučuji 0 . Nedoporučuji O

Datum \ 2 Podpis

ta: Doporučuji Nedopofiičuji O

Datum:3 <f'
podp,s c £ > D

r: Doporučuji d l Nedoporučuji 0
Datum: Podpis

Doporučuji 0 Nedoporučuji O

Datum: L c tJJ Podpis

SS: Doporučuji 0 Nedoporučuj] O

Datum: Podpis

Schvaluji 13 Zamítám O

Datum: Podpis



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 181522

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4b37279-6cb2-4b99-902b-2d2c5fcc1034

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2019 12:19:03
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