
Revitalizace tratě Louny -  Lovosice 
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

dodatek č. 1

Dodatek č . 1
ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v

platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1689/2018/PAL 
č. smlouvy zhotovitele: 18 193210 
ISPROFIN /  ISPROFOND: 5423730003

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby

„Revitalizace tratě Louny -  Lovosice“

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, spisová značka S 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:

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
zastoupená Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pornykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: ................................; č. ú.: .................................. 
Kontaktní osoby:
a) věcech smluvních:. ............................... ..........................................................
.........................................................................................

.......... .............................................................................
b) ve věcech technických: ......................... ................................................................................... 
Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 
(dále jen „ zhotovitel“)
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dodatek 6.1

Revitalizace tratě Louny -  Lovosice
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 změna rozsahu výkonu podpory TDS 
a s tím spojená úprava termínů provádění Díla a Ceny Díla, a to vzhledem k prodloužení termínu doby dokončení 
stavby „Revitalizace tratě Louny -  Lovosice“, v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách, z původního termínu do 30. 11. 2019 na termín do 30. 04. 
2020.

V této souvislosti je nezbytné prodloužit termín pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka 
v rámci realizace stavby a navýšit počet hodin na výkon TDS o .......hod (a .......... Kč / hod).

Termín se prodlužuje do konce dubna 2020 a cena díla se navyšuje o ...................., což představuje navýšení 
o ........ původní hodnoty závazku.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2. 
Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. smi. objednatele: E618-S-1689/2018/PAL, č. smi. zhotovitele: 
18 193 210, takto:

1) Článek 4 -  Termín plnění
- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání
„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: dle termínu základní SOD na realizaci stavby

(předpoklad 04/2020)

2) Článek 5 -  Cena
- ruší se stávající text odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele 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 SOD bez DPH 2 425 200,- Kč
Změna Ceny dle dodatku č. 1 + 364 800,- Kč
Cena dle SOD vč. dodatku č.1, bez DPH 2 790 000,- Kč
DPH (základní sazba)_______________________________ 585 900,- Kč
Celková cena (s DPH) 3 375 900,- Kč

slovy: dva miliony sedm set devadesát tisíc korun českých bez DPH.

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí 
Smlouvy a její aktualizovanou přílohou č. 1.

3) Článek 11 -  Závěrečná ustanovení
- ruší se stávající text odst. 11.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

11.19. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky 
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
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Revitalizace tratě Louny -  Lovosice 
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

dodatek č. 1II.
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, 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, č. smi. objednatele: E618-S-1689/2018/PAL, č. smi. zhotovitele: 18 193 
210, 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.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je táto příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a 
rozpis ceny nabídky- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 2 8 - 11-  2019 2 7 - 11-  2019
V Praze d ne .......................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Incj: Petr Hofhanzl
ředitel

Stavepní správa západ

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva 

SUDOP PrA h a  a s

Ing. lvan Pomykáčěk
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA4.S.
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S U  D O P Pr°Jekíy
.  „  Inženýring»▼ iP R A H A  Konzultace

SEZNAM  Z A M Ě S T N A N C Ů ,  JEŽ SE BUDOU PO D ÍLET  NA PLN ĚN Í
VEŘ EJN É Z A K Á Z K Y

Dodavatel SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349, 
DIČ: CZ 25793349, zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6088, zastoupen 
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou 
představenstva a ........................................................., místopředsedou představenstva, v souvislosti s plněním 
veřejné zakázky s názvem:

Zajištění podpory technického dozoru stavebníka 
ve fázi realizace stavby

„Revitalizace tratě Louny - Lovosice"

čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet tyto osoby:

Vedoucí pracovník týmu: ........... .............

Výkonný pracovník týmu: ........... ........

Pracovník se znalostí softwaru na kontrolu rozpočtů a cenových změn během výstavby: .......................

V Praze dne

Ing. Tomáš Slavíček 
předseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.



SU D O R Projekty
inženýringKonzultace

Zajištění podpory technického dozoru stavebníka

ve fázi realizace stavby

"Revitalizace tratě Louny - Lovosice"

CENOVÁ NABÍDKA

Činnost Počet hodin
Hodinová

sazba
Cena celkem

1. Výkon technického dozoru stavebníka ......... .............. .....................

2. Navýšení v souladu s dodatkem č. 1 ...... .............. ..................

Cena CELKEM BEZ DPH .....................

Navýšení v souladu s dodatkem č. 1 bez DPH ....... ....... . . . .

DPH (21%) ..................

Nabídková cena CELKEM VČETNĚ DPH .....................

V Praze dne

Ing: Tomáš Slavíček
předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáčely
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.



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

Doložka číslo: 581744

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1c6abe34-a4c4-401b-8a21-4f367ae2c251

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: 05.02.2020 09:06:02
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