
Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati"
dodatek č. 9

DODATEK č. 9
ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 
Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

ISPROFOND: 5323520014 
(samostatně jako „Objednatel č. 1") 

číslo smlouvy objednatele č. 1: E618-S-5975/2017/Pal
a

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 
IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370 

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Ol MMP 
Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň 

(samostatně jako „Objednatel č. 2") 
číslo smlouvy objednatele č. 2:2017/006772 

(společně jako „Objednatel") 
a

Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ"

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6,130 00 Praha 3 - Strašnice
Společník 1 nebo Správce:
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888 
bank. spojení: ..............................., č. účtu: ............................. 

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem
a

Společník 2:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice 

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032 

zastoupena: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD
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dodatek č. 9

Korespondenční adresa: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6,130 00 Praha 3 - Strašnice
(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: N17-023-0173

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 je úprava smluvní ceny Díla 
v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 3, 8,11,12,14 a č. 18 (dále také jen jako „ZL").
U ZL č. 3, 8, 11, 12 a č. 18 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). Jedná se o vícepráce v 
celkové výši.. . . . . . ................. .... ........ . .  původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - 
. . . ................ . ......... původní hodnoty závazku).
U ZL č. 14 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). Jedná se o vícepráce v celkové výši + 
. ...................... . ..........původní hodnoty závazku).
V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje 
aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 9.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. 
zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 8, takto:

1) Smluvní cena Díla
Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 3, 8,11,12,14 a č. 18 v souladu s ustanovením 
§ 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18

. . ...... ............ . .  
. . ...... ............ . .  

.. . . ........... . . .  
. . . . ...... ............. .  
. . . . ...... ............. .  

... . ............. . 
. . . . ...... ............. .  
. . . ................... . .

Celková změna nákladů + 30 092 479,07 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 1 084 873 302,12 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 1140 305 697,11 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 1 229 638 012,04 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 1 232 677 417,23 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 1 258 215 105,19 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 1276 343 755,53 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.
Sm luvn í cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 1 309 659 406,72 Kč bez DPH.
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Článek 16 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo
- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:
16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smiouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9
Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8 
Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

1) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné 
k datu podpisu dodatku č. 7 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 9, které je 
současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 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 (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2:2017/006772 
a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 9 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění ke dní podpisu dodatku č. 9

l  i) -07- 2Q-29
V Praze dne..............

Objednatel č. 1:

V Praze dne ^

SWI£I£1££Y Rail CZ s.r.o.:

Ing. Mojmír Nejezchleb Mgr. Viliam Perkitavsky
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy jednatel společnosti

V Plzni dne............... r-v

^Dbjéčlnstel ž^2:

Ing. Pavel GrisiW
vedoucí Ol MMP

Ing. Pavel Pechač /  Ing. Pavel Brůžek
jednatel společnosti / vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
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