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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:
„Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny"

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, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2899/2015/Šim

ISPROFOND: 500 354 0006 / 532 373 0007

KTA technika, s.r.o.

se sídlem: Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň 

IČO: 62618911, DIČ: CZ 62618911 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

oddíl C, vložka 6070

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

zastoupena: Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 15-Nal88

Smluvní strany:

a



j \ opd  m
dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy na základě dohody o nutnosti posunutí termínu 
k dokončení stavebního řízení (nebylo dosud vydáno stavební povolení) a i s ohledem na klimatické 
podmínky.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 
bod. 5.3. Smlouvy na úpravě této Smlouvy takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Dochází tak ke změně ujednání v článku 3., v odst. 3.8. tak, že se ruší níže uvedený text:

Celková Ihůta pro provedení Díla činí celkem 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 3 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 
připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Celková Ihůta pro provedení Díla činí celkem 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, 
že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 6 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 
připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -  bod 5.12. se mění takto:

Ruší se stávající text přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací a nahrazuje se novým textem.
Upravená příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-2899/2015/Šim, číslo smi. zhot.: 15-Nal88, nedotčená 
dodatkem č. 1, se nemění.
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3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po 
podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení dodatku č. 1 a Zhotovitel dvě (2) 
vyhotovení dodatku č.l.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací (příloha č. 5 Smlouvy o dílo)
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