
,iRekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200-18,000 trati Ústí nad Labem - Most"
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS ve fázi realizace stavby

Dodatek č„1
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

ke smlouvě
č. smlouvy objednatele: E618-S-2846/2018/Svj 
č. smlouvy zhotovitele: 18BG10005
ISPROFIN / ISPROFOND: 5 423 72 0016

\
/,

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
ve fázi realizace stavby

„Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200= 
18,000 trati Ústí nad Labem - Most“

ČI.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 u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:

a) věcech smluvních: .................... ............ ................................................ ....................
.......... ...........................................................................

b) ve věcech technických: ............ ............................................................................................

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

(dále jen „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společníci Společnosti „BUNG CZ+BUNG AG+IBR“ založené Společenskou smlouvou 
ze dne 25. 6. 2018

BUNG CZ s.r.o.
se sídlem V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO: 27454576. ;DIČ: CZ27454576.
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113589

zastoupená Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem

Bankovní spojení:.............................. vedeném u ...................................

jako „Správce“ a „Vedoucí společník“

a
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BUNG Ingenieure AG
se sídlem Engelstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo 
IČO: HRB 337392
zapsaná v OR vedeném Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka 337392 

zastoupená na základě plné moci Ing. Peterem Pittnerem 

jako „Společník 2“

zastoupen společností BUNG CZ s.r.o. se sídlem V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 
Praha 10, IČO: 27454576 na základě Společenské smlouvy ze dne 25. 6. 2018

a

IBR Consulting s.r.o.
se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČO: 25023446
zapsaná v OR vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748 

zastoupená Ing. Františkem Bencem, jednatelem 

jako „Společník 3“

zastoupen společností BUNG CZ s.r.o. se sídlem V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 
Praha 10, IČO: 27454576 na základě Společenské smlouvy ze dne 25. 6. 2018

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: .................................................................................... 
........................................

b) ve věcech technických:..................................................................................... 
........................................

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického 
dozoru stavebníka ve fázi realizace stavby „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 -  
18,000 trati Ústí nad Labem - Most“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2846/2018/Svj, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 18BG10005, uzavřené dne 30. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“).

PREAMBULE

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení Díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 -  18,000 trati Ústí nad Labem - Most", 
čj. E618-S-2846/2018/Svj, ve znění dodatku č. 3, do 30. 11.2019.. V návaznosti na tuto skutečnost 
je nutné zajistit i výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka ve fázi 
realizace stavby. Jedná se o dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné. Z tohoto důvodu dochází k navýšení Ceny, 
provedené analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a to o 129 930,- Kč bez DPH.
V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5., odst. 5.1 Smlouvy a 
přílohy č. 1 Smlouvy.
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U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 
11, odst. 11.2 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1. Čl. 5 - Cena
K •.

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.1 Smlouvy a nahrazují jej novým 
textem v tomto znění:

„5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a z tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě a je  stanovena 
dohodou smluvních stran v souladu scénovými předpisy, zejména podle ust § 2 zák.č. 
526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH 443 040,- Kč

Cena víceprací, obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH: ....................

Cena bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem : 572 970,- Kč

DPH (základní sazba) 120 324,- Kč

Celková cena (s DPH) 693 294,-Kč

slovy: pětsetsedmdesátdvatisícdevětsetsedmdesát korun českých bez DPH.

Rozpis nabídkové ceny, ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě a předpokládané nasazení 
zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a je jí přílohou č. 1."

2. Příloha č. 1 Smlouvy -  Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy -  Předpokládané nasazení 
zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu 
Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 
tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a dodatku č. 1 se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních 
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy zajistí 
Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní

3



„Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200-18,000 trati Ústí nad Labem -  Most" 
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS ve fázi realizace stavby

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv.

5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 
strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - (Příloha č. 1 Smlouvy): Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis 
ceny -  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 2 D "11" 2019 V Praze dne i 5 -11- 2019
Za objednatele: Za zhotovitele: „ -_

...................................V!

Ing. Petr
ře

Stavební

Hofh4nzl
eitel /
: i prava západ

Ing. Miroslav Blažek
jednatel společnosti Bung CZ s. r. o.

Ing. Miroslav Blažek
na základě Společenské smlouvy

za BUNG Ingenieure AG

Ing. Miroslav Blažek
na základě Společenské smlouvy

za IBR Consulting s.r.o4
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Příloha č. 1 Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele

a rozpis ceny

Původní cena

Služba - fakturace počet
počet
hodin

Hodinová
sazba Cena

měsíců celkem Kč

A) Tým asistenta správce stavby
Výkonný pracovník 
týmu . . . . . . ...... ...... .............

Pracovník se znalostí 
softwaru
rozpočtu a cenových 
změn
během výstavby. .... ...... ...... .............

Celkem (bez DPH) .............

Cena dle dodatku č. 1

Služba -  fakturace počet
počet
hodin

Hodinová
sazba Cena

měsíců celkem Kč

A) Tým asistenta správce stavby
Výkonný pracovník 
týmu .. ...... ...... ...........

Pracovník se znalostí 
softwaru
rozpočtu a cenových 
změn
během výstavby. .. .... ...... ...........

Celkem (bez DPH) .............

Celková cena
CELKEM

Výkonný pracovník 
týmu .... ...... ...... .............
Pracovník se znalostí 
softwaru
rozpočtu a cenových 
změn
během výstavby .... ...... ...... .............

Cena celkem (bez DPH) 572 970

5
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