
Výměna technologie VN trafostanice žst. Karlovy Vary hor. n.
Dodatek č. 1

D O D A T E K  6 .  1 K E  S M L O U V Ě  O  D ÍL O
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

6. smlouvy objednatele: E618-S-4085/2018/PAL 
č. smlouvy zhotovitele: 18 313 208 
ISPROFOND/ISPROFIN 3273214993/ 5003540010

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti 
a Souhrnného rozpočtu, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Výměna technologie VN trafostanice 
______________ žst. Karlovy Vary hor. n.“______________

Článek 1 - Smluvní strany
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 OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
ve smluvních:

ve technických:

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1 a , PSČ 130 80 
IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 
zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr]

Bankovní spojení: účtu:
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1 a, Praha 3, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel")
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Výměna technologie VN trafostanice žst. Kalový Vary hor. n. zpracování DSP, EH a SR, k BOZP-P, AD
Dodatek č. 1

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:
1) doplnění poddodavatele -  do SOD se doplňuje poddodavatel, spol. STOSMOL, s.r.o., se sídlem 

Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 286 95 097, poddodavatel se 
bude zajišťovat pomocné výkony při zpracování technické části v rozsahu ........zakázce;

2) úprava termínu odevzdání dílčích etap Díla a s tím souvisejí úpravě Lhůt k provedení díla -  přesto
že projekční práce měly začít 20.11.2018, bylo místní šetření svoláno až dne 10.4.2019, kde bylo 
po domluvě s OŘ Ústí nad Labem, rozhodnuto o změně rozsahu stavby, následně však bylo rozhod
nuto o tom, že se předmět smlouvy měnit nebude a projekční práce budou pokračovat tak, jak bylo 
uvedeno v zadávací dokumentaci. Zhotovitel po tuto dobu nemohl pracovat na projekčních pracích, 
což způsobilo termínový posun odevzdání dílčích etap Díla.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, 
článku 6, odst. 6. 5. a čl. 9, odst. 9.15. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4085/2018/PAL, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 18 313 208, takto:

1. Článek 4 - Lhůty k provedení díla
- ruší se stávající text odst 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

D ílo Term ín  o ln ě n í

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

P o p is  č in n o s tí p ro vád ěn ých  
v  D ílč í e tap ě

P o d m ín k v  d o -  

k o n č e n í D ílč í 
e ta o v

1. Dílčí etapa do 25. 11.2019 DSP včetně EH a SR 
k připomínkám

Předávací 
protokol pro 

část díla

2. Dílčí etapa do 25. 2. 2020

Čistopis DSP k podání žádosti 
o stavební povolení, včetně EH 

a SR, specifikací pro výběr 
zhotovitele stavby, oceněného 
a neoceněného soupisu prací 

s výkazem výměr včetně všeo
becného objektu

Předávací 
protokol pro 

část díla

3. Dílčí etapa do 25. 5. 2020 Stavební povolení, 
v právní moci

Předání
stavebního

povolení

Ukončení díla předpoklad 11/2021 Autorský dozor
Předávací 

protokol pro 
část díla

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení 
v právní moci.

Strana 2 (celkem 4)



2. Článek 6 - Platební podmínky
- ruší se stávající text odst. 6.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění -  do 25.11.2019, fakturace ceny dle 
položek č. 1 až č. 8 odst. 5. 2. Smlouvy. Fakturu v celkové výši 147.250,- Kč (bez DPH) předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 25.2.2020, fakturace ceny dle po
ložek č. 9 až č. 11 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši 142.250,- Kč předloží zhotovitel do 
15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění - do 25.5.2020, fakturace ceny dle po
ložek č. 12 až č. 16 odst. 5. 2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního, případně společ
ného, povolení v právní moci). Fakturu v celkové výši 5.000,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů 
po předání a převzetí celého díla.

d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - Ukončení díla -  předpoklad do 11/2021, fakturace ceny za Au
torský dozor dle položky č. 17 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši 20.000,- Kč předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

3. Článek 9 -  Ostatní ujednání
- ruší se stávající text odst. 9.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel 

STOSMOL, s.r.o.,
se sídlem Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 286 95 097,
40% podíl na zakázce

Výměna technologie VN trafostanice žst. Kalový Vary hor. n. zpracování DSP, EH a SR, l< BOZP-P, AD
Dodatek č. 1

II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 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 (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-4085/2018/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 313 
208, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) 
vyhotovení dodatku č. 1.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

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.

2 6 - 09 -  2019 2  9 - 0 8 -2 0 1
V Praze d n e .............. V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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Výměna technologie VN trafostanice žst. Kalový Vary hor. n. zpracování DSP, EH a SR, l< BOZP-P, AD
Dodatek č. 1

— v 
Ing. Petr tyíofhanzl

ředitel
Stavební správy západ

' 'má .  Tomáš Slavíček
předseda představenstva 

SyiDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomvfkáček
místopředseda představenstva 

SUDOP PF^AHA a.s.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 418322

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d6b14cfd-1a1d-497e-a7b1-2922f8118737

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2019 08:54:01
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