
statutární město Plzeň SUDOP PRAHA a.s. 
Odbor investic MMP   
2019/000830 
 

Stránka 1 z 3 
 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 
k investiční akci 

„Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská“ 
16TUOIN29 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň    
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
zastoupené XXXXXXXXXXX, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00 

e-mail: XXXXXXXXX  

tel.: XXXXXXXXXX 
(dále samostatně jako „objednatel“) 
 
a 
 
SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Praha 3 

zastoupená 
XXXXXXXXXXX, předseda představenstva 
XXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva 
XXXXXXXXXX, místopředseda představenstva 
IČO: 25793349 
DIČ: cz25793349 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6088 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Ota Heller 
tel. XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX 
 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/000830 

 (dále jen “dodatek č. 1“). 
 
 
I. 

Preambule 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2019 na základě výsledku poptávkového řízení na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská – 
PDPS II“, (dále jen „veřejná zakázka“) postupem dle směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání 
veřejných zakázek, smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je navržení 
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a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS“ nebo „PD“), obstarání případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými 
dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena 
řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati 
Koterovská“ (dále jen „Stavba“). PDPS je předmětem díla. 
 

1.1. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla se vyskytla i potřeba změn, kdy byla zjištěna 
nutnost úpravy technického řešení některých částí PD, konkrétně kompletní úprava 
Vodohospodářských objektů, nutnost plné konstrukce vozovky v celém úseku, nové odvodnění, 
nové nástupiště pro náhradní autobusovou dopravu, což má dopad do navazujících SO SSZ 
(posun sloupků ZZS, trasování přechodů pro chodce) a úpravy TT. Vzhledem k výše uvedenému 
a k tomu, že tyto změny splňují veškeré podmínky pro změnu závazku dle ustanovení § 222 odst. 
6 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě. 

 
II. 

Předmět dodatku 
 
2.1. S ohledem na průběh realizace díla se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 

3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto 
textem: 

 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 

sjednanou cenu ve výši 2.067.100,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionyšedesátsedmtisícsto Korun 
českých) a skládá se z: 
 

 Cena v Kč bez DPH 

 
Cena zpracování PDPS  

 
1.869.100,- 

 

 
Cena za výkon AD po dobu 
realizace stavby 
 

198.000,- 

 
K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. 
 
Cena za výkon AD odpovídá rozsahu výkonu AD v počtu hodin 360 hodin po dobu realizace 
stavby v délce 9 měsíců, a to při hodinové sazbě 550,- Kč bez DPH. 

 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, 

zůstávají v platnosti. 

 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
 

3.4. Následující dokument tvoří součást dodatku č. 1 (a je volnou přílohou tohoto dodatku): 

 Cenová nabídka ze dne 10.09.2019. 
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3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle 
a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 

 
V Plzni dne 4.11.2019        
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 23.10.2019 
 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Tomáš Slavíček    
vedoucí Odboru investic MMP   předseda představenstva   

SUDOP PRAHA a.s. 
 
 
…………………………………………. 
Ing. Ivan Pomykáček    
místopředseda představenstva   
SUDOP PRAHA 

    
 


