
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun
Dodatek č. 3 k SoD

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.7.2017

č. smlouvy objednatele: E295-S-3782/2017 
č. smlouvy zhotovitele: 2-0478-00 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520139/5213510018

(dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“) 
na straně jedné

2. VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20,160 00 Praha 6
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280
zastoupen: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Václavem Šejkem, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: ............................ 
číslo účtu: ...............................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2368

(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun
Dodatek č. 3 k SoD

Článek I.
Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 11.7.2017, č. smlouvy 
Objednatele E295-S-3782/2017, č. smlouvy Zhotovitele 2-0478-00, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
30. 1. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 8. 2. 2019 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení 
Projektu pro akci -  „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“.

1.2 Smluvní strany se dohodly na změnách v dílčích termínech projektové dokumentace k rekonstrukci 
výpravní budovy v žst. Beroun, resp. její souběžné akce rekonstrukce areálové kanalizace. Na 
základě proběhlých jednání se zástupci města Beroun, bylo smluvními stranami odsouhlaseno 
rozšíření areálové kanalizace o dopracování návrhu nádrže na zachycování dešťových vod, které 
budou sloužit jako závlahový systém pro zeleň v přednádražním prostoru. Na základě těchto úprav 
je třeba dopracovat projektovou dokumentaci a provést aktualizaci vodoprávního projednání s 
dotčenými orgány. Tento dodatek nemá vliv na celkovou cenu Díla, dochází pouze k posunu dílčích 
termínů v Příloze č.5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

Článek H.
Předmět dodatku

2.1 V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy č. 5 
Smlouvy -  Harmonogram plnění:

Ruší se platné znění Přílohy ě. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 
3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha ě. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

Článek HI.
Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení Objednatel.

3.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun 
Dodatek č. 3 k SoD

Článek IV.
Datum a podpisy účastníků

Za Objednatele:

V Praze dne - j  -Qg- 2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne
-  1 - 08-  2019

Ing. Petr Hófhanzl
ředitel Stavebný správy západ 

Správa železniční dopravní cesty, 
Státní organizace

Ing. Luí>or Hoďánek, MBA
předseda představenstva 
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. \
místopředsed 

VPÚ

áclav Šejk
a představenstva 

DECO PRAHA a.s.
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun
Dodatek č. 3 k SoD

Příloha č. 1
(Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

1. Dílčí e tap a

D o 4  m ěsíců  

od p od p isu  S m lou vy  

o D ílo

Zhotovení návrhu úprav dispozice a celkového 
řešení využití budovy. Provedení stavebně 

technického průzkumu a návrh vzorových řešení 
konstrukcí a jejich skladeb/umístění 

k připomínkovému řízení

Předávací protokol (část 
díla)

2. Dílčí etap a
D o 4  týdnů  

od u kon čen í prvn í 
d ílč í etapy

Zhotovení NÁVRHU záměru projektu, vč. 
ekonomického zhodnocení efektivnosti investice 

k připomínkovému řízení

Předávací protokol (část 
díla)

3. Dílčí e tap a

Do 1 m ěsíce

od před án í návrhu  

zám ěru  projek tu

Zhotovení finálního záměru projektu, 
vč. ekonomického zhodnocení efektivnosti investice 
k odsouhlasení nadřízenými institucemi Zadavatele

Předávací protokol (část 
díla)

4. Dílčí e tap a D o 3 1 .1 0 .  2018
Zhotovení Projektu (DSP a DPS) a jeho předání 

Objednateli k připomínkovému řízení
Předávací protokol (část 

díla)

5. Dílčí etap a

D o  3 1 .1 2 .2 0 1 8  

(p řed pok lad  2 týdny  

p řip om ínk ovéh o  

řízení)

Předání kompletního Projektu (DSP a DPS) 
se zapracovanými připomínkami

Protokol o provedení Díla

6. Dílčí e tap a

D o 2 m ěsíců  

od d ok on čen í d ílčí 

etap y  5

Podání žádosti o stavební povolení -  veřejnoprávní 
projednání Projektu (DSP a DPS)

Kopie žádosti předaná 
Objednateli, potvrzená 
podatelnou stavebního 

úřadu

7. Dílčí etap a

D o 2 m ěsíců  od  

p odán í žád osti o  

staveb n í povo len í

Nabytí právní moci stavebního povolení

(Předpokládaná lhůta stavebního řízení -  jedná se 
o Ihutu stavebního úřadu -  nelze ovlivnit)

Stavební povolení v právní 
moci, předané objednateli

8. Dílčí etap a

24  m ěsíců od  

zah ájen í stavby  

(před pok lad  

06 /2020-06 /2022)

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 

dne zahájení realizace Stavby až do ukončení 
realizace Stavby v předpokládané délce 24 měsíců

Výkaz poskytnutých 
služeb (lx za čtvrtletí) -  
stručný popis výkonů a 

specifikace výkonů 
autorského dozoru 

projektanta

9. Dílčí etap a

D o 2 týdnů  

od  p od p isu  D od atk u  

č. 2 Sm lou vy o D ílo

Studie možného alternativního odvodnění objektu 
VB žst. Beroun

Předávací protokol (část 
díla)

10. Dílčí etap a

D o 7 týdnů  

od  p od p isu  D od atk u  

č. 2 Sm lou vy  o D ílo

Zaměření - Výškopis a polohopis předpokládané 
trasy nových kanalizačních řadů, včetně zajištění a 

zakreslení inženýrských sítí získaných od 
jednotlivých správců sítí.

Předávací protokol (část 
díla)

11. Dílčí etap a

D o 16 týdnů  

od  p od p isu  D od atk u  

č. 2 S m lou vy  o D ílo

Sloučená projektová dokumentace venkovních 
kanalizačních řadů. Hrubopis pro projednávání PD 

(DUR+DSP)

Předávací protokol (část 
díla)

11.1. Dílčí e tap a 31 . 10. 2019
Vypracování projektu akumulační nádrže na 

dešťovou vodu
Předávací protokol (část 

díla)
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun
Dodatek č. 3 k SoD

12. Dílčí etap a

D o 16 týdnů

od  p od p isu  D odatku  

č. 2 S m lou vy  o  D ílo

Areálová kanalizace (DUR+DSP)
Předávací protokol (část 

díla)

13. Dílčí e tap a 5. 12. 2019

Inženýrská činnost -  (projednání PD, zajištění 
nutných stanovisek a vyjádření a podání žádosti o 

stavební povolení /vodoprávní rozhodnutí)

Předávací protokol (část 
díla)

14. Dílčí e tap a 29. 2. 2020
Vodoprávní řízení -  vydání rozhodnutí -  předpoklad 

-  nelze ovlivnit
Předávací protokol (část 

díla)

15. Dílčí etap a

D o 2 týdnu  od  

vyd án í

vod op rávn íh o

rozh od n u tí

Dokumentace venkovních kanalizačních řadů pro 
provedení stavby DPS. (2 týdny po vydání 

povolení).

Předávací protokol (část 
díla)

16. Dílčí etap a

D o 2 týdnu  od  

vyd án í

vod op rávn íh o

rozh od n u tí

Areálová kanalizace (DPS)
Předávací protokol (část 

díla)

17. Dílčí e tap a
40 hodin  (při 

rea lizaci k analizace)
Autorský dozor

Výkaz poskytnutých 
služeb -  stručný popis 
výkonů a specifikace 

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

Doložka číslo: 575839

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9c626f50-c81c-45e7-88fe-3c9f1faefec7

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: 30.01.2020 10:11:01
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