DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
číslo smlouvy Objednatele:
číslo smlouvy Zhotovitele:

E650-S-3294/2020
1-01-20-008-GAEE

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
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,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
(dále jen „Objednatel“)
a
STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370
bank. spojení: xxx. č. účtu: xxx
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem
představenstva
Korespondenční adresa:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „Zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1.1.
Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Litvínov ON - opravy (VPP, fasáda, střecha)“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných
zakázek: 65020168 uzavřely dne 03. 09. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen
„Smlouva o dílo“).
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Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

1.2.

Smluvní strany ve smyslu článku 6.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto
Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

1.3.

Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění
Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku
2.1.
Článek 3.7 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této
Smlouvy, (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny
Harmonogramu postupu prací jsou následující:
Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b)
Smlouvy.
Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12,5 měsíců ode Dne zahájení stavebních
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol
dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).
Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 12,5 měsíců ode dne zahájení stavebních
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli
veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).
Odůvodnění dodatku
3.1.
Důvody pro posunutí lhůt pro dokončení díla jsou podrobně popsány v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku č. 2
Závěrečná ujednání
4.1.
Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze
změn.
4.2.
Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, jedno pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
4.3.
Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek
uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je
účinný od okamžiku uzavření.
4.4.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho níže připojují své podpisy.
Přílohy
1. Žádost o prodloužení termínu dokončení
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V Ústí nad Labem dne 20. 09. 2021

V Ústí nad Labem dne 10. 09. 2021

………………………………………

……………………………………………………………………………….

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Kašpar

Ing. Jakub Svoboda - předseda představenstva

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Ing. Luboš Tomášek - člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

