
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Technicko-ekonomického průkazu stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4593/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 260 205, 
ISPROFIN: 327321 4901 /532 372 0003, uzavřené dne 07.09.2017

Název zakázky:

„Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň -  Klatovy"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, 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, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „Zhotovitel")



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je rozšíření předmětu 
díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy, přílohy č. 4 Smlouvy a přílohy č. 5, ve znění dodat
ku č. 1 Smlouvy. Vzhledem k tomu, že v rámci zpracování Technicko-ekonomického průkazu (dále 
TEP) došlo k překročení předpokládaných celkových investičních nákladů, vyvstala potřeba zpracová
ní tří samostatných Záměrů projektu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozdělení Zámě
ru projektu na tyto dílčí Záměry projektu:

• Plzeň hl. n. (mimo) -  Dobřany (včetně)

• Dobřany (mimo) -  Přeštice (včetně)

• Přeštice (mimo) -  Klatovy (mimo)

Smluvní strany se dále dohodly, že ekonomická efektivita bude doložena jedním společným ekono
mickým hodnocením pro celý dotčený úsek Plzeň -  Klatovy. Samotný Technicko-ekonomický průkaz, 
jehož finální verze byla zadavateli předána 14.07.2018, nebude předmětem připomínkového řízení, 
tzn. že žádná část TEP nebude upravována vyjma výše uvedeného přepočtu ekonomického hodnoce
ní a nedojde ani k žádné změně řešení, či výstupů v Záměrech projektů vůči TEP.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků 
ze Smlouvy je cca 9,74 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni 
podpisu dodatku č. 1.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění člán
ku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, přílohy č. 1 Smlouvy - 
Specifikace Díla, přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a přílohy č. 5 - Harmonogram plnění, ve znění 
dodatku č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností 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. 5, odst. 5.3. 
Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4593/2017/PH, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 17 260 205, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text čl.3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy 
č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 2 557 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH: 249 000,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH: 2 806 000,- Kč

slovy: dva miliony osm set šest tisíc korun českých



2)

5.13

Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky -  OP/ZP-PD/ 07/17

Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/PD/05/17

c) Zvláštní technické podmínky
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 
Rozpis Ceny Díla

nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam Poddodavatelů 

Související dokumenty

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 2, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 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 (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4593/2017/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 17 260 205, nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek č. 2 o vlastní vůli, svo
bodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy 
existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku č. 2.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla

Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy):

Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy):

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 
Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 
Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne 15.10.2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne 11.10.2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správa západ

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.



Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň -  Klatovy 
zhotovení Záměru projektu a Technicko-ekonomického průkazu stavby

dodatek č. 2 k SOD

Příloha č. 1 

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

Předmětem zadání je zpracování Záměrů projektů pro následující úseky: „Plzeň hl. n. (mimo) -  
Dobřany (včetně)", „Dobřany (mimo) -  Přeštice (včetně)" a „Přeštice (mimo) -  Klatovy (mimo)"
(dále jen ZP) a Technicko-ekonomického průkazu (TEP) stavby „Zlepšení provozních parametrů 
trati Plzeň -  Klatovy". Hodnocení ekonomické efektivnosti bude zpracováno dle platné metodiky 
pro hodnocení investic projektů železniční infrastruktury včetně CBA tabulek v platném znění.

2. Požadavky na rozsah a zpracování ZP a TEP jsou definovány Všeobecnými technickými 
podmínkami -  příloha č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování ZP a TEP jsou uvedeny ve Zvláštních technických 
podmínkách -  příloha č. 3c)

Strana 1 (celkem 1)



Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň -  Klatovy 
zhotovení Záměru projektu a Technicko-ekonomického průkazu stavby

dodatek č. 2 k SOD

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

■ Cena za zpracování tří Záměrů projektu a Technicko-ekonomického průkazu podle členění na základní 
a dodatečné služby:

■  Cena Díla:

Cena D íla  (bez DPH) Výše D PH Cena D íla  (s DPH)

2 806 000,- Kč 589 260,- Kč 3 395 260,- Kč
Z toho

3x Záměr projektu
506 000,- Kč 106 260.- Kč 612 260,-Kč

Technicko-ekonomický průkaz
2 300 000,- Kč 483 000,- Kč 2 783 000,- Kč

■ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Sp ecifika ce  p o lo žky Cena p o lo žk y  (bez DPH) Cena p o lo žk y  (s DPH)

1. Dílčí etapa bez faktuarce bez fakturace
2. Dílčí etapa 1 022 800.- Kč 1 237 588.- Kč
3. Dílčí etapa 767 100.- Kč 928 191.- Kč
Dokončení díla 1 016 100.- Kč 1 229 481.- Kč

Celkem: 2 806 000,- Kč 3 395 260,- Kč



Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň -  Klatovy 
zhotovení Záměru projektu a Technicko-ekonomického průkazu stavby

dodatek č. 2 k SOD

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Dílo Term ín p lně n í Popis č in n o stí prováděných v D ílč í e tapě Po dm ínky do končen í D ílč í

(n e jz a z š í te rm ín  p ro  p ř e d á n í p ř ís lu šn é  č á st i D íla )
etapy

D a tu m  z a h á je n í p ra c í ih n e d  po  p o d p isu  S O D - -

1. d ílč í te rm ín d o  2 m ě síců

od podpisu Smlouvy o Dílo 

(bez fakturace)

Podklady pro dopravně technologické posouzení O12 dle ZTP 

Koncepce stavby 

Návrh stabilizovaného GPK

Předávací protokol

2. d ílč í te rm ín d o  8  m ě síců

od podpisu Smlouvy o Dílo 

(fakturační termín)

Technicko-ekonomický průkaz dle ZTP ve variantách k připomínkám 
včetně ekonomického hodnocení

Předávací protokol

3. d ílč í te rm ín d o  10 m ě síců

od podpisu Smlouvy o Dílo 

(fakturační termín)

Technicko-ekonomický průkaz po zapracování připomínek včetně 
ekonomického hodnocení pro výběr varianty

Předávací protokol

D o k o n č e n í d íla d o  3 0 .1 1 .2 0 1 8

(fakturační termín)

Zpracované tři záměry projektu pro vybranou variantu Předávací protokol

S tra n a  1 (ce lke m  1)


