
Zasíťování prostor oblouků Negrelliho viaduktu 
zpracování DÚR+DSP, včetně AD 

dodatek č. 1 k SOD

Dodatek ě. 1
ke smlouvě o dílo, č. smi. objednatele: E618-S-3713/2019/PH, 6. smi. zhotovitele: 19 309.204, 

ISPROFIN: 511 352 0008, uzavřené dne 10.10.2019, (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 OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „objednatel") 

a

1.2. Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 00 
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

(dále jen „zhotovitel")

na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, vč. autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby

„Zasíťování prostor oblouků Negrelliho viaduktu“

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je doplnění nového 
podzhotovitele. Zhotovitel v souladu s ustanovením článku 9, odst. 9.16. Smlouvy požádal objednatele 
o schválení nového podzhotovitele, obchodní firmy D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se 
sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 45/16, PSČ 186 00, IČO: 26760312. Procentuální podíl prací 
prováděných podzhotoviteli se tak navyšuje na Objednatel s doplněním nového podzhotovitele 
souhlasí.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 9, odst. 9.15. 
Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 
11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. smi. objednatele: E618-S-3713/2019/PH, 
č. smi. zhotovitele: 19 309.204, takto:
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Zasíťování prostor oblouků Negrelliho viaduktu 
zpracování DÚR+DSP, vč. AD a BOZP 

dodatek č. 1 k SOD

1) Článek 8 -  Ostatní ujednání
- ruší se stávající text článku 9. odst. 9.15. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 

' znění:

9.15. Seznam všech podzhotovitelů:

Podzhotovitel •

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

D-PLUS PROJEKTOVÁ Sokolovská 16/45, 26760312 H
A INŽENÝRSKÁ a.s. 186 00 Praha 8

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 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o 
registru smluv), v platném znění.

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

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smi. objednatele: E618-S-3713/2019/PH, č. smi. zhotovitele: 
19 309.204, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

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.

V Praze dne -  3  “ 12 "  2019 V Praze dne 2  6 - 11 -  2019

Za objednatele: Za zhotovitele:
____1  X

Ing. P

Stavebn

ítr Hoftíanzl
ředitel
správa západ

^Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.... ' /  *

Ing. I^an Pomykáček /  “
místopředseda představenstva ... 

SUDOP PRAHA a.f. \
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Smluvní doložka

„Každá ze smluvních stran prohlašuje:
a) že se nepodílela, nepodílí a nebude podílet na páchání trestné činnosti ve smyslu 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
l  nim, v platném znění,

b) že zavedla a bude řádné činit náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad 
činností svých zaměstnanců,

c) že učiní nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků 
spáchaného trestného činu,

d) že provedla a bude provádět taková opatření, která měla či. má provést podle 
právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,

e) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila a bude činit 
vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala Etický kodex"



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 526908

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 708e17f1-b22f-4a03-bf33-824d3752b34e

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: 10.12.2019 10:44:01


		2019-12-10T09:44:03+0000




