Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na provedení doplňkového stavebně technického průzkumu
v rámci realizace stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2461/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1700J064
ISPROFIN: 511 352 0008, uzavřené dne 18.04.2017

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
IČO:70994234;
DIČ:CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16. 09. 2014
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel")
a
České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav
se sídlem: Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6- Dejvice
IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700
zřízena ze zákona 111/1998 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D., ředitelem Kloknerova ústavu
Korespondenční adresa: Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze,
Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6- Dejvice
(dále též jako „správce společnosti")

a
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SG Geotechnika a.s.
se sídlem Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00
IČO:41192168;

DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992
zastoupená Dipl.-Geol. Jurgenem Boenecke, předsedou představenstva
Mgr. Lucií Bohátkovou, členem představenstva
Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, Praha 5, PSČ 152 00
(dále též jako „společník")
společníci společnosti „Negrelliho viadukt 2" (dále jen „Společnost"),
založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 23.03.2017 podle ustanovení
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská
smlouva) se sídlem Šolínova 1903/7, Praha 6 - Dejvice, PSČ 166 08, kdy správcem společnosti je České
vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, se sídlem na adrese: Šolínova 1903/7, Praha 6 - Dej
vice, PSČ 166 08, IČO: 68407700, který je zmocněn na základě shora citované smlouvy k podpisu této
Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a
oprávnění k uzavírání případných dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne
23.03.2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.
(společně dále též jen jako „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je doplnění článku 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY o nový odstavec 3.12 v souvislosti s novelou
zákona o DPH účinnou od 01. 07. 2017.
V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na doplnění článku 3 Smlouvy o nový
odst. 3.12. U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřej
nou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
I.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 4, odst. 4.3.
Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2461/2017/PH, číslo
smlouvy Zhotovitele: 1700J064, takto:
1)

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
do článku 3 se doplňuje nový odstavec 3.12 v tomto znění:
-

3.12. Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči Objednateli pouze správce společnosti, tj.
na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou čin
nost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodno
ty).
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II.
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 účin
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

3.

Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2461/2017/PH, číslo smlouvy
Zhotovitele: 1700J064, nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.

4.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest (6)
vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23. 10. 2017

V Praze dne 20. 10. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:
Za správce společnosti „Negrelliho viadukt 2":

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

doc. Ing. Jiří Kolisko, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu
České vysoké učení technické v Praze
Za SG Geotechnika a.s., společníka společnosti
„Negrelliho viadukt 2", na základě Společenské
smlouvy ze dne 23.03.2017:

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu
České vysoké učení technické v Praze
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