
Optimalizace trati Černošice (včetně) -  Odb. Berounka (mimo) 
záměr projektu, doplnění a aktualizace přípravné dokumentace stavby včetně Oznámení EIA

dodatek č. 4 k SOD

Dodatek L 4 ke Smlouvě o dílo 
na zhotovení Záměru projektu, doplnění a aktualizace 
Přípravné dokumentace stavby včetně oznámení EIA

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209, 
ISPROFOND: 327 330 4901, uzavřené dne 31.01.2018

Název zakázky:
„Optimalizace trati Černošice (včetně) -  Odb. Berounka (mimo)"

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. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00 

(dále jen „Objednatel")

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 

spojení: č. účtu:

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

(dále jen „Zhotovitel")
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvody pro uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava termínu plnění
2. dílčí etapy Díla. I< úpravě termínu plnění 2. dílčí etapy Díla dochází na základě skutečnosti, že vznikající 
projektová dokumentace je velice intenzivně projednávána i se samosprávou města Černošice, v jehož 
intravilánu se většina této připravované stavby nachází. Závěry z těchto jednání však podléhají schválení 
samosprávou města Černošice, což ve svém důsledku ovlivňuje délku projekčních prací. Z těchto důvodů 
se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání plnění 2. dílčí etapy Díla o tři měsíce.

V souvislosti svýše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku 
č. 3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13 ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění 
dodatku č. 3 Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se analogicky s § 222 ZZVZ nejedná o podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, 
odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 18 010 209, ze dne 31.01.2018, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, takto:

Optimalizace trati Černošice (včetně) -  Odb. Berounka (mimo)
záměr projektu, doplnění a aktualizace přípravné dokumentace stavby včetně Oznámení EIA

dodatek č. 4 k SOD

1) Čl. 3. -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto 
znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění 
dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

2) Čl. 5. -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto 
znění:

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: 

Příloha č. 3:

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5:

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Obchodní podmínky -  OP/ZP-PD/08/17 

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

b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace 
stavby -  VTP/PD/06/17

c) Zvláštní technické podmínky 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram plnění
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Související dokumenty
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Optimalizace trati Černošice (včetně) -  Odb. Berounka (mimo) 
záměr projektu, doplnění a aktualizace přípravné dokumentace stavby včetně Oznámení EIA

dodatek č. 4 k SOD

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 
platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu

1. Tento 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, v platném znění (zákon o registru 
smluv).

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

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 18 010 209, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží 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.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II
Závěrečná ustanovení

-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne 2 g -Q0_ 2019 V Praze dne 2 7 ‘08‘ 2019

Ing. Tomáš Slavíček Ing. Ivan Pomyl«
předseda představenstva místopředseda předst tva

SUDOP PRAHA a.s. SUDOP PRAHA a.
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Optimalizace trati Černošice (včetně) -  Odb. Berounka (mimo)
záměr projektu, doplnění a aktualizace přípravné dokumentace stavby včetně Oznámení EIA

dodatek č .4 k  SOD

Příloha č. 5 
Harmonogram plnění

Část Díla Termín plnění

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Datum zahájení prací
ihned po nabytí účinnosti 

SOD - -

1. Dílčí etapa do 10 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Doplnění a aktualizace technického řešení k projednání, rámcový 
propočet CIN, návrh EH

Protokol o provedení díla, digitální 
forma konceptu návrhu technického 
řešení k projednání včetně propočtu 

CIN a návrhu EH

2. Dílčí etapa do 22 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Projednané doplnění a aktualizace technického řešení se 
zapracovanými připomínkami,

Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně 
povinných příloh a podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání 

kompletního a úplného Oznámení EIA

Protokol o provedení díla, Záměr 
projektu v listinné i digitální formě 
Originál Oznámení EIA v listinné i 

digitální formě

3. Dílčí etapa do 2 měsíců od schválení ZP 
vCKMD Odevzdání kompletní projednané PD Protokol o provedení díla

4. Dílčí etapa do 27 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD Podání žádosti o Územní rozhodnutí

Protokol o provedení díla, žádost o 
územní rozhodnutí potvrzená místně 

příslušným stavebním úřadem

Dokončení díla do 4 měsíců od podání 
žádosti o ÚR Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.

Protokol o provedení díla, územní 
rozhodnutí
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 385839

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8f696d4-0d80-4d11-b39e-b0d4a0a9cd1d

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: 03.09.2019 09:41:01
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