
Sanace zemního tělesa v km 181,7-181,8 úseku Hájek - Dalovice
zhotovení geotechnického průzkumu, ínženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace a stavby

dodatek č. 4 k SOD

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo na zhotovení geotechnického průzkumu, 

ínženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace a stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1827/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 38/2018,

uzavřené dne 21. 05. 2018

Název zakázky:
„Sanace zemního tělesa v km 181,7 -  181,8 úseku Hájek - Dalovice"

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, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

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

(dále jen „Objednatel")

a

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov 

IČO: 27274535; DIČ: CZ27274535

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1620, 

bank. spojení: ..........., č. účtu:...................................

zastoupena: Radkem Frydrychem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel")
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Sanace zemního tělesa v km 181,7-181,8 úseku Hájek - Dalovíce
zhotovení geotechnického průzkumu, inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace a stavby

dodatek č. 4 k SOD

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: 
E618-S-1827/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 38/2018, uzavřené dne 21. 05. 2018, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 3. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též 
„ZL") č. 1, a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže 
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 11917 259,39 Kč bez 
DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 1 méněpráce ve výši 1 252 373,70 Kč bez DPH.

2. Jedná se o práce na čtyřech stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením 
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. 
Tyto práce souvisejí zejména s novým stabilizovaným tělesem náspu, s novým železničním 
svrškem, s přípravnými pracemi a odtěžením sesutých hmot a se Všeobecným objektem.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ 
cca 11,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni 
podpisu dodatku č. 4. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.

3. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná kdatu podpisu 
Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které zahrnuje 
aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se 
upravují článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Příloha č. 4 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 čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly 
na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-1827/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 
38/2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.2 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, dle Smlouvy, bez DPH: 90 700 780,53 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4 (práce dle Z l č . l )  +10 664 885,69 Kč
Cena Díla, dle dodatku č. 4, bez DPH 101 365 666,22 Kč
slovy: sto jedna milionů tři sta šedesát pět tisíc šest set šedesát šest korun českých dvacet dva 
haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování geotechnického průzkumu, inženýrsko -  geologického 
průzkumu, Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru 
projektanta a ceny za provedení stavby je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 4 této 
Smlouvy.
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Sanace zemního tělesa v km 181,7-181,8 úseku Hájek - Dalovice
zhotovení geotechnického průzkumu, inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace a stavby

dodatek č. 4 k SOD

2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text v odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 

tomto znění:

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Příloha č. 7:

Příloha č.8:

Obchodní podmínky -  OP/P+R/19/18 

Technické podmínky:

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

b) Všeobecné technické podmínky-VTP/P+R/03/18

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty

Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Harmonogram postupu prací/Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 
Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů

3) 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 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá 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 (dálo také jako „zákon o registru 
smluv"), v platném znění.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj E618-S-1827/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 38/2018, 
nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) 
vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.
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Sanace zemního tělesa v km 181,7 -181 ,8  úseku Hájek - Dalovice 
zhotovení geotechnického průzkumu, inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace a stavby

dodatek č. 4 k SOD

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je tato příloha:

Rekapitulace Ceny Díla
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne g g ^[jjg V Chomutově dne 2 6 -Q7- 2§?$

Ing. M^jmír^ejezcfyeb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

......Fryjlrych
člen představenstva společnosti 

|s\ r X qhomptov, a.s.
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Sanace zemního tělesa v km 181,7-181,8 úseku Hájek -  Dalovice
zhotovení geotechnického průzkumu, ínženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace a stavby

dodatek č. 4 k SOD

Příloha č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla

® Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování geotechnického průzkumu, ínženýrsko-geologického 
průzkumu, projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za 
zhotovení stavby (RS)

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad . . měsíců) v celkovém počtu ...... hodin. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

• CENA DÍLA - REKAPITULACE

Smluvní cena, dle Smlouvy, bez DPH ve výši 90 700 780,53 Kč

Cena prací dle dodatku č. 1 (práce dle ZLč. 1) +10 664 885,69 Kč

Smluvní cena celkem, dle dodatku č. 1, bez DPH ve výši 101 365 666,22 Kč

Z toho:

1) Smluvní cena za geotechnický průzkum bez DPH ....................

2) Smluvní cena za inženýrsko-geologický průzkumu bez DPH ....................

3) Smluvní cena za Projektovou dokumentaci bez DPH . .....................

4) Smluvní cena za AD bez DPH
..................... 

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

5) Smluvní cena za RS, dle dodatku č. 1, bez DPH ... .....................
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 365823

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f2d0e21-7683-4b96-8304-d2dd94d0b447

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.08.2019 09:18:01
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