
D odatek Co 5 ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011, 

ISPRO FIN: 500 3 72 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 GR pro modernizaci dráhy 
na základě pověření ě. 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 a

1.2. Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17 
IČO: 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 2643/1 a, PSČ 130 80 
IČO: 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
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

a

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



a

SIGN ALB AU a.s.
se sídlem Přerov III -  Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02 
IČO: 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, Zirovnická 2/3146, PSČ 106 17, 
zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností AZD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, 
Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, který 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 č. 5 je změna termínu 
ukončení díla. V návaznosti na ustanovení 61. 20.1. Přílohy ě. 3 Smlouvy o dílo -  Obchodních 
podmínek - Všeobecných obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na prodloužení lhůty pro 
předání Díla ve smyslu ěl. 8.4. Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo -  Obchodní podmínky - Všeobecné 
obchodní podmínky. Ke změně termínu ukončení díla dochází s ohledem na dosud neukončená 
jednání odborných složek SŽDC, ÓBB a Zhotovitele, která jsou nutná k dokončení specifikací pro 
funkci Handover Česká republika -  Rakousko (předávání informací mezi radioblokovými centrálami 
RBC SŽDC/ÓBB) a její následnou implementaci, testování a uvedení do provozu RBC Břeclav.

V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4. odst. 4.1., ve znění 
dodatku č. 4 Smlouvy, 61. 9 odst. 9.4., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a přílohy č. 5 , ve znění dodatku 
č. 4 Smlouvy.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9 
odst. 9.2. Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy 
zhotovitele: 136-PVO/2011, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, takto:

1) Článek 4. DOBA PLNĚNÍ
- ruší se stávající znění textu v odst. 4.1., ve znění dodatku č. 4 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 
31.03.2017 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.
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Příloha č. 5

Harmonogram prací






