
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011, 

ISPROFIN: 500 372 0001, uzavřené dne 22,06.2012

na vypracování projektu a zhotovení stavby:

„ ETCS - 1. Koridor
úsek Kolín -  Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko"

mezi smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

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

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě pověření č. 1616 ze dne 12.07. 2013

Kontaktní adresa a  adresa pro doručování písemností (adresa pro doručování smluvní 
korespondence a daňových dokladů):

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

a

1.2. Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17 
IČ: 48029483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616 
zastoupena: Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředseda představenstva 

a

STARMON s.r.o.
se sídlem Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01 
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 4338
zastoupena: Ing. Janem Sichanem, jednatelem



SIGNALBAU a.s.
se sídlem Přerov III -  Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02 
IČ: 25840819 DIČ: CZ25840819
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166 
zastoupena: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva

účastníci sdružení „České technologie pro ETCS“ (dále jen Sdružení)

založeného dne 21.11. 2011 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 
Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, 
zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, 
Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, kteiý je zmocněn na základě citované smlouvy o 
sdružení a „Plných mocí“ ze dne 21.11. 2011, plnit závazky a dostávat pokyny za a 
v zastoupení účastníků sdružení, uzavřít smlouvu o dílo a ji plnit včetně plateb.

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku jsou následující důvody:

1. Na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013, byl určen Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek 
generálního ředitele pro modernizaci dráhy, k podpisu smluv, jež jsou výsledkem zadávacích 
řízení a jejich dodatků. Přílohou č. 7 Smlouvy (současně příloha č. 2 dodatku č. 1) je  kopie 
„Pověření11 p. Ing. Mojmíra Nejezchleba

2. Změna kontaktní osoby na straně objednatele -  výměna kontaktního zaměstnance ve věcech 
smluvních účinná k datu 01.08.2013. Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 
smluvních byl jmenován pan ........ ........... ........... Dále byl doplněn koordinátor BOZP, 
kterým se stala společnost 4FIT CONSULTING, s.r.o., výkon činnosti koordinátora BOZP 
bude zajištěna ........ ..................... ................ a panem .................................V souvislosti 
svýše uvedenými skutečnostmi a bodem č. 1 PREAMBULE se upravuje čl. 1, odst. 1.1. 
Smlouvy.

3. Změna termínu ukončení díla. Důvodem změny ukončení díla je skutečnost, že v průběhu 
letošního roku došlo k dokončení přípravy a k urychlení zahájení realizace staveb 
vjednotlivých traťových úsecích a dotčených železničních stanicích souvisejících se stavbou 
„Výstavba ERMTS/ETCS L2 v úseku Břeclav státní hranice -  Kolín“. Tento postup umožňuje 
eliminaci přechodných a provizorních stavů a realizaci již  definitivních technických řešení. 
Předpokladem pro využití této možnosti je  vzájemná koordinace pracovních postupů této 
stavby s pracovními postupy nově zahajovaných staveb. Využití této situace vyžaduje úpravy 
v harmonogramu stavby tak, aby bylo možno navázat jednotlivé pracovní činnosti a 
nedocházelo k provizorním, dočasným technickým řešením. Nově navržený harmonogram 
prací již výše uvedené návaznosti respektuje a je  zpracován v souladu se závěry předchozích 
jednání, V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy a 
příloha č. 5 Smlouvy -  Harmonogram prací.

4. Zajištění ručení za DPH. Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, rozšiřuje od 01.01.2013 oblast ručení pro objednatele za 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)j která se týká plátců DPH. 
V souvislosti s touto skutečností se do článku 5 Smlouvy doplňuje nový odstavec 5.3.



I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 51. 9 
odst. 9.2. Smlouvy na úpravě Smlouvy č. objednatele: S-0099/2012/PH, č. zhotovitele: 136-PVO/2011 
takto:

1) ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY
- zrušuje se stávající text v odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. 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 483 84

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

Kontaktní zam ěstnanci: (funkce, oprávnění, e-mail, telefon)
a) ve věcech smluvních: ........ ........... ............................................................... .. .. .. .. .. .. .. ..

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ....... ....... ........... .......... . .. .. .. .. .. .. .. ..
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ....... ............... .............. ........ ........... .......... . . . . .  

...........
d) hlavní inženýr stavby, technický dozor objednatele: ....... ....... ........... .......... . .. .. .. .. .. .. . . 9
e) koordinátor BOZP: 4FIT CONSULTING, s.r.o, Oravská 1891/11, Praha 10, PSČ 100 00,

koordinátoři BOZP: ........ ........................................ ...... ........... 
. . . .................................................. . .. .....

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (adresa pro doručování smluvní 
korespondence a daňových dokladů):

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

(dále jen „objednatel14)

2) ČI. 4. DOBA PLNĚNÍ
- zrušuje se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit provádění stavebních a montážních 
prací včetně zprovoznění systému tak, aby mohl být vydán ve lhůtě pro dokončení tj. do 
31.03.2016 Protokol o převzetí prací pro celé dílo.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli současně při vydání Protokolu o převzetí prací pro 
celé dílo:

souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, 
vyhotovení nezbytných geometrických plánů, 
knihu plánů,
projektovou dokumentaci skutečného provedení.



3) ČI. 5. CENA DÍLA
- do článku 5 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 5.3. v tomto znění:

5.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, je  objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele.

4) Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram prací, která je 
současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí. V upraveném a 
aktualizovaném harmonogramu prací jsou uvedeny termíny rozhodujících činnosti v členění po 
jednotlivých provozních souborech. Harmonogram prací -  nové znění k datu podpisu dodatku 
č. 1 nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5 Smlouvy.

5) ČI. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- zrušuje se stávající text v odst. 9.4. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 

příloha ě. 1: Dopis nabídky ze dne 22.11.2011

příloha č. 2: Dopis o přijetí nabídky ze dne 31.05.2012

příloha č. 3: Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky 

příloha č. 4: Technické podmínky - Technické specifikace

Technické podmínky - Technické vymezení nabídky 

Technické podmínky - Obecné Technické podmínky 

příloha ě. 5: Harmonogram prací -  nové znění k  datu podpisu dodatku č. 1

příloha č. 6: Plné moci ze dne 21.11.2011

příloha č. 7: Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 Ing. Mojmíra Nejezchleba - kopie

II.

1. Tento dodatek č. i nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Tento dodatek č. 1 je  vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží 
objednatel a čtyři (4) vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smi. objednatele: S-0099/2012/PH, č. smi. zhotovitele: 136- 
PVO/2011 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

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



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

Příloha č. 1 ('příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram prací -  nové zněni k  datu podpisu
dodatku č. 1

Příloha č. 2 (příloha č. 7 Smlouvy): Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 Ing, Mojmíra
Nejezchleba - kopie

V Praze dne 2 9 *10" 20U V Praze dne ^ 3 ‘10'

Objednatel: Zhotovitel:
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Sprint takznitnl dopravní costy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Oláždéná 1003/7 

11 0 0 0  P R A H A  1

P O V Ě Ř E N Í  č. 1616

Pověřuji

In g . Mojmíra Nejezchleba

.......... .............. . . . . . . . . ......., zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen 
„SŽDC“). ve funkci náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy, aby v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zák. ě. 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších právních předpisů a v souladu s platnými předpisy vnitropodnikové legislativy za SŽDC 
podepisoval veškeré dokumenty v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek zadávaných v rámci úseku 
modernizace dráhy, a to zakázek zadávaných v režimu i mimo režim zák. £. 137/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů věetně podpisu smluv, jež jsou výsledkem zadávacích řízení a jejich dodatků.
Oprávnění k podpisu dle tohoto pověření tedy zahrnuje zejména:

• veškeré dokumenty související se zahájením zadávacího řízení jako jsou oznámení o zakázce, 
opravné oznámení o zakázce, výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, výzva k jednání 
apod.,

■ odpovědi na dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám, dodatečné informace zadavatele 
k zadávacím podmínkám včetně případů, kdy dochází ke změně zadávacích podmínek 
uveřejňovaných formou opravného oznámení,

• jmenování hodnotící komise či jiné komise pro otevírání obálek nebo posouzení kvalifikace,
« rozhodnutí o vyloučení uchazeče,■
• schválení zprávy hodnotící komise,
• rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
• oznámení o zadání zakázky a písemná zpráva o veřejné zakázce,
• rozhodnutí zadavatele o vypořádání námitek, včetně oznámení o podaných námitkách a jejich 

vypořádání zadavatelem,
• rozhodnuti o zrušení jakéhokoli úkonu zadavatele či zadávacího řízení včetně oznámení o zrušení,
• vyjádření, rozklad či jiné návrhy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
• vyjádření a jiné návrhy ve správním soudnictví ve věci veřejných zakázek,
• jakékoliv ostatní oznámení informativní povahy v průběhu zadávacího řízení, např. oznámení 

o běhu zadávací lhůty, oznámení o podání návrhu uchazeče na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a oznámení o vydání usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže apod.,

• podpis smlouvy, jež je  výsledkem zadávacího řízení, jejích změn a dodatků a jiných případných 
úkonů ve věcech smluvních.

Pověření je uděleno po dobu výkonu funkce náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn udělit pověření jiné osobě, aby místo něho za SŽDC jednala v rozsahu 
shora uděleného pověření.

V Praze dne: j 2 *(JJ- 2013

Ing. J ití Kolář, Ph.D.
generální ředitel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Mástského soudu v Praze, oddíl A. vložka 48384 

www.szdc.cz

Sídlo: Dláždáná 1003/7. Praha 1 110 00 

tó: 709 94 234 DIČ: C Z  709 94 234

http://www.szdc.cz

