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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.1.2016 

č. smlouvy objednatele: E-295-S-583/2017
na zhotovení díla:

„Žst Praha Vršovice -  úprava části prostor spěšnin na kanceláře SON Praha“

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 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: ............................, ředitelem Správy osobních nádraží Praha 

(dále jen „ objednatel “)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Praha
Ukrajinská 304
101 00 Praha 10 - Vršovice

1.2 Zhotovitel:
Energie -  stavební a báňská a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.B 
1399
Vašíčkova 3081, 272 04, Kladno 
IČO 45146802, DIČ CZ45146802 plátce DPH 
Zastoupená: ....................................................................................... 

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Energie - stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „Dodatek“).

ČI. 2 -  Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 24.1.2017 smlouvu o dílo (dále též 
„Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je úprava části prostor spěšnin na kanceláře SON Praha 
v žst. Praha Vršovice. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba změny 
prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o 
dílo. (viz příloha ě. 1 tohoto dodatku -  Rozpočet skutečného rozsahu oprav a rozpočet víceprací).

2.2 Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění 
v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ČI. 3 -  Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a 
méněpráce, s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce podrobně 
specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
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3.3 V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě cen> 
v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací 
88.174,70 Kě bez DPH, Cena méněprací činí 25.782,41 Kč bez DPH. Celková cena zakázky ý 
výsledkem součtu smluvní ceny po odpočtu méněprací a Ceny víceprací tj. 656.179,15 Kč bez D

3.4 Cena za vícepráce dle tohoto dodatku 88.174,70 Kč bude uhrazena po dokončení celého díl 
základě samostatně vystavené faktury -  daňového dokladu, se splatností 30 dní od vystavení.

3.5 Termín dokončení víceprací je do 19.5.2017.

Cl. 4 - Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

4.2 Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předměl 
dodatku.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 
vyhotovení.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 -  Rozpočet skutečného rozsahu oprav a rozpočet 
víceprací

V Praze dne 24.3.2017 V Praze dne 22.3.2017

Objednatel: Zhotovitel:

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

Správa osobních nádraží Praha 
Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

(19)

Předseda představenstva 

Energie stavební a báňská, a.s.

Energie - stavební a báňská a.s
Vašíčkova 3081 
272 04 Kladno 

(21)
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