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Číslo smlouvy objednatele: 189/OD/2019 

Číslo smlouvy zhotovitele: 203800 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:  
Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro 

trolejbusy v Teplicích 
 

Uzavřené mezi těmito smluvními stranami: 

 

Objednatel:     Statutární město Teplice 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy  

 Magistrátu města Teplice 

Sídlo:       nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČO:       00266621 

DIČ:      CZ00266621 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., Teplice, č. ú.: 226501/0100 

Osoba oprávněná jednat  

 ve věcech smluvních:   Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy 

  Magistrátu města Teplice 

  

 ve věcech technických: Jakub Číže, referent odboru dopravy 

Magistrátu města Teplice     

 

a  

 

Zhotovitel:     ABB s.r.o. 

      Divize Power Grids, Grid Automation Systems 

      Provozovna Trutnov 

Zastoupen:     , na základě plné moci 

      a  na základě plné moci 

Sídlo:      Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 Praha 4 

Korespondenční adresa:   Průmyslová 137, 541 01 Trutnov – Dolní Staré Město 

IČO:      49682563 

DIČ:      CZ49682563 

Bankovní spojení:    Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag,  

      organizační složka, č. ú.: 3161400009/7910  

Osoba oprávněná jednat  

 ve věcech smluvních:   

  obchodní ředitel 

  
 

 

 

vedoucí oddělení Řízení zakázek 
 

 

 

 ve věcech technických:      

vedoucí zakázky 

 

 
 

Zápis v OR:  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79391 
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I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 29. 4. 2019 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 189/OD/2019, č. zhotovitele 

203800 (dále jen „smlouva“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla 

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích. 

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku II. Doba a místo plnění, III. Cena díla a 

platební podmínky, VII. Odpovědnost za vady, záruka a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen 

„dodatek“), a to z důvodů uvedených v odst. 3 níže. 

3. Důvodem prodloužení termínu plnění u měnírny MR 2 Riegrova je plánovaná investiční akce objednatele 

spočívající v přesunu technologie měnírny do nových prostor a její kompletní výměna za novou moderní 

technologii. Předpokládaný termín realizace výše popsané investiční akce objednatele je období let 2020 

až 2021. Vzhledem k zájmu objednatele využít své finanční prostředky účelně a hospodárně se smluvní 
strany dohodly, že instalace zhotovitelem dodávaného řešení dálkového ovládání měníren proběhne až do 

nových prostor a nové technologie měnírny MR 2 Riegrova. 
 

II. 

Pozměňovací ustanovení 
 

1. Původní znění odst. 1. článku II. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a 

nahrazeno tímto zněním: 

II. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 

a) Předpokládaný termín zahájení plnění – bezprostředně po ukončení zadávacího řízení a 

uzavření smlouvy. 

b) Předpokládaný termín ukončení plnění – uvedení do zkušebního provozu do 3 měsíců od 

uzavření smlouvy. Maximální termín plnění díla objednatel stanovuje na 7 měsíců od uzavření 

smlouvy.  

c) Lhůty stanovené v písm. b) se nevztahují na práce a plnění spojená s měnírnou MR 2 

Riegrova, u které je termín dokončení prací a uvedení do zkušebního provozu stanoven 

do 31. 12. 2022. Lhůta pro uvedení zařízení na měnírně MR 2 Riegrova do plnohodnotného 

provozu je stanoveno do 5 měsíců od zahájení zkušebního provozu. Objednatel vyzve 

zhotovitele k provedení prací na měnírně MR 2 Riegrova alespoň 60 kalendářních dní před 

objednatelem požadovaným termínem zahájení prací. Zhotovitel po dokončení a předání prací 

na měnírně MR 2 Riegrova zpracuje srovnávací list, ve kterém finančně ohodnotí 

předpokládané plnění pro původní zadání, tj. stávající budovu a technologii měnírny MR 2 

Riegrova, a porovná tyto hodnoty se skutečnou finanční náročností realizovaného plnění, tj. 

nové budovy a technologie měnírny MR 2 Riegrova. Na základě zjištěné hodnoty 

(přeplatek/doplatek) příslušná smluvní strana vystaví druhé smluvní straně fakturu dle 

pravidel stanovených v čl. III. smlouvy. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že doplatek může 

činit maximálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH dle smlouvy. Navýšení nebo snížení ceny 

díla z důvodu uvedeného v tomto odstavci nebude podléhat uzavření dodatku ke smlouvě. 
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2. Původní znění odst. 1. článku III. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a 

nahrazeno tímto zněním: 

 

III. Cena díla a platební podmínky 
  

1. Cena za dílo je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 
 

Rozpis nabídkové ceny 

Aktivita Cena bez DPH 
DPH     

(21 %) 

Cena včetně 

DPH 

vypracování projektové dokumentace 83 228 17 478 100 706 

zajištění příslušných úředních povolení 105 720 22 201 127 921 

realizace nového pracoviště 

elektrodispečinku včetně dálkového 

ovládání měníren 

2 603 537 546 743 3 150 280 

uvedení do zkušebního provozu kromě  

MR 2 Riegrova 
460 108 96 623 556 731 

uvedení do zkušebního provozu  

MR 2 Riegrova 
115 027 24 155 139 182 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA 3 367 620 707 200 4 074 820 

 

3. Původní znění odst. 4. článku VII. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a 
nahrazeno tímto zněním: 

 

VII. Odpovědnost za vady, záruka 

4. Záruční doba díla je 36 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí příslušné části díla 

objednatelem. U HW vybavení je záruční doba stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí 

příslušné části díla objednatelem. 

 
 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze 

změny. 

3. Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

4. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel. 

5. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0525/19 ze dne 26. 7. 

2019. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, 

nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 
V Trutnově dne 2. 9. 2019    V Teplicích dne 26. 8. 2019 

 

                   
 

 

 

     
 

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

          za zhotovitele:                 za objednatele: 
                Bc. Ivana Müllerová 

  vedoucí podpory prodeje         vedoucí odboru dopravy 

           Magistrátu města Teplice 
 

 

 

 
 

 

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

            za zhotovitele:  

         

vedoucí oddělení Řízení zakázek 




