
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY

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

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

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

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitele Stavební správy západ 

korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,1910 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy objednatele: E618-S-2899/2015/Šim 
ISPROFOND: 500 354 0006 / 532 373 0007

a

KTA technika, s.r.o.

Se sídlem: Klatovská 100/863, 301 00, Plzeň 

IČO: 62618911, DIČ: CZ62618911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

oddíl C, vložka 6070

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

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

zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelkou

(dále jen „Zhotovitel")
Číslo smlouvy: 15-Nal88

Dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby „Výstavba 
PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny" (dále jen „Dodatek č. 3) v souladu s ustanovením § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník")



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujících změnách a doplněních Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:
1) doplnění dalšího bankovního účtu Zhotovitele. Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím 

datové schránky o doplnění dalšího bankovního účtu č. 130710/5500, vedený u Raiffeisenbank 
a.s., na který budou zasílány pouze finanční prostředky za zádržné z faktur. V souvislosti s touto 
skutečností se doplňuje další číslo bankovního účtu u Zhotovitele.

2) posunutí termínu předání díla vzhledem k nutnosti provést rušení izolovaných styků a provádění 
svárů kolejí při vhodných klimatických podmínkách, tak aby byly zachovány technologické 
postupy (činnosti lze provést v měsíci dubnu nebo květnu 2017). Zároveň je termín navázán na 
realizaci SO 02 Rekonstrukce elektrické přípojky ČEZ, kde ČEZ má termín dokončení realizace 
v únoru 2017.

I.
V souvislosti svýše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. smlouvy objednatele E618-S-2899/2015/Šim, číslo 
smlouvy zhotovitele: 15-Nal88 , ve znění dodatku č. 1 a 2 takto:

1) záhlaví SOD:
Na přední straně Dodatku č. 3 se doplňuje další číslo bankovního účtu zhotovitele.

2) PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY:
ruší se stávající část textu článku 3., odst. 3.8 ve znění dodatku č. 1 a 2 Smlouvy a nahrazuje 
novým textem v tomto znění:

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 21 měsíců (do 30.06.2017) 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 9 
měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 19 měsíců (do 28.4.2017) ode dne 
nabytí účinnosti Smlouvy.

3) Článek 5 -ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 ve znění dodatku č. 1 a 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/07/15

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby - VTP/P-PR/02/14

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby - VTP/P-PR/05/14



J&. OPD Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

d) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly na doplnění Přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram postupu prací. Toto 
doplnění je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smlouvy objednatele E618-S-2899/2015/Šim, číslo smlouvy 
zhotovitele: 15-Nal88 nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) 
vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací (příloha č. 5 SOD)

V Praze dne 30.11.2016 V Praze dne 28.11.2016



Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací


