
Optimalizace trati Černošice (včetně) -  Odb. Berounka (mimo)
zapracování více prací do DŮR 

dodatek č. 1 k SOD

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1460/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele:

19 126 209, ISPROFIN: 327 330 4901/521 351 0013, uzavřené dne 24.04.2019,
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „objednateD 

a

1.2. Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 00 
IČ: 25793349; DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

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

Bankovní spojení: ................................; č.ú.: ..................................

(dále jen „ zhotovitel“)

na zapracování víceprací do Dokumentace pro územní řízení

„Optimalizace trati Černošice (včetně) -  OdbD Berounka (mimo)“

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvod pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu ukončení 
Díla. K úpravě termínu ukončení Díla dochází na základě skutečnosti, že projektové práce jsou vícepra- 
cemi na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DŮR), u které došlo k časovému posunu s ohledem na 
intenzivní projednávání projektové dokumentace se samosprávou města Černošice. Z tohoto důvodu 
se smluvní strany dohodly na posunu termínu ukončení Díla o jeden měsíc, tj. 7 měsíců od nabytí účin
nosti SOD.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a 
článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se analogicky s § 222 ZZVZ nejedná o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 
11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
1460/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 19 126 209, takto:
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Optimalizace trati Černošice (včetně) -  Odb. Berounka (mimo)
zapracování víceprací do DÚR 

dodatek č. 1 k SOD

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:

Dílo Termín plnění
(nejzazší termín pro pře
dání příslušné části Díla)

Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky do- 
končení Dílčí 

etap v

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti SOD “ “

1. Ukončení díla do 7 měsíců od nabytí Odevzdání kompletní Protokol o prove-
účinnosti SOD projednané DÚR dění díla

2) Článek 8 -  Platební podmínky
- ruší se stávající text odst 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.2. 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 -  Ukončení díla - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD
(podmíněno předložením kompletního plnění).

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

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento 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 účin
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen 
„zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1460/2019/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 19 126 209, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 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. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne \ y ^ \ 0- JljU  V Praze dne (j 8 ?Q18

Ing. F etr Hoýhanzl
ředíte

Stavební sp/ava západ

ifíg. Tomáš Slavíček
předseda představenstva 

,SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykaček
místopředseda představenstva 

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

Doložka číslo: 445869

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0888c564-a181-4a81-8aa2-246d6b91eb23

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: 16.10.2019 10:01:01
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