
na realizaci:

Dodatek č.l ke smlouvě o dílo 

c. E633-S-6212/2017
č. zhotovitele: 1706026

»Op rava skladu NS H ranice“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

V

CL I. 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

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na skané jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

COMMODUM, spol. s r. o.

Sídlo: Valašská Bystřice č. p. 225, 756 27 

IČ: 465 77 238, DIČ: CZ 465 77 238

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3318 

zastoupena: Miroslavem Zezulkou, jednatelem společnosti 

Jednající jménem společnosti samostatně 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

COMMODUM, spol. s.r.o.

Sídlo: Valašská Bystřice č. p. 225, 756 27

na straně druhé (dále jen zhotovitel)





I .

Dne 5. 12. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-6212/2017 (č. zhotovitele: 1706026), (dále 
též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava zastávky Oprava skladu NS Hranice.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění ČI. V Cena díla, platební a fakturační podmínky na základě Změnového 
listu č. 1 vytvořeného z následujícího důvodu:

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno oproti stanoviska projektanta, podlaha demolované budovy není 
hliněná, tvoří ji železobetonová konstrukce, v místě výkopu základových patek které jsou založeny v hloubce l,2m 
byl nalezen výkop zaplněný betonovou směsí. Bude nutné betonovou konstrukci odstranit a vytvořit bednění pro 
základové patky a následně prostor vyplnit hrubým kamenivem.

ČI. V Cena díla, platební a fakturační podmínky
5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:

Celková cena díla bez DPH: 1 323 661,44 Kč

slovy: jeden milionů tři sta dvacet tři tisíc šest set šedesát jedna korun českých a čtyřicet čtyři haléřů bez DPH.

n.
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen 
formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení 
všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 17. 9. 2018 

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

í? mVe Valašské Bystřici dne ........ 2018

za zhotovitele 

COMMODUM, spol. s r.o.

Ing. Ladislav Kašpar 
Roditel ,

Oblastní ředitelství Olomouc

7 ' .................. .......
Miroslav Zezulka 

Jednatel společnosti

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace 

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova i , 779 00 Olomouc 

IČ :70994234 DIČ: CZ70994234 
(099)
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SŽDCSM105 Účinnost ode dne zveřejnění

ZMĚNOVÝ LIST - Záznam o změně závazku

Název veřejné zakázky:

Označení/číslo původní Smlouvy: 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

„Oprava skladu NS Hranice" 

E633-S-6212/2017 

1

SO 01 Demolice stávajícího objektu 
SO 02 Nová ocelová hala

Iniciátor změny:

Předběžný souhlas (kdv/kým):

Stručný popis změny:

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno oproti stanoviska projektanta, podlaha dem olované 
budovy není hliněná, tvoří ji železobetová konstrukce, v m ístě výkopu základových patek které jsou 
založeny v hloubce l,2 m  byl nalezen výkop zaplněný betonovou směsí. Bude nutné betonovou 
konstrukci odstranit a vytvořit bednění pro základové patky a následně prostor vyp ln it hrubým 
kamenivem .

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 1 326 739,87 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 144 277,53 Kč, tj. % ceny dle SOD.
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 147 355,96 Kč, tj , , % z ceny dle SOD.
Celkem saldo z předkládaného ZL činí % z ceny dle SOD.

ZB V  vyvolá přepracování projektové dokumentace: A N O  [Z] NE 

ZBV  vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: AN O  d l  NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: 

Osoba odpovědná za vznik víceprací:

Navržený zdroj financování víceprací:

a) D  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

b) □  z rezervy stavby

c) D  z přeschválených nákladů stavby

d) □  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a sm luvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM □

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □

/

I
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SŽDC SM105
zveřejnění

Účinnost ode dne

Název veřejné zakázky: "Oprava skladu NS Hranice"

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1 

I. KOLO

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K1
002 1 326 739.87 144 277.53 147 355.96 1 323 661.44

Celkem:

Celkem kofinancovatelných nákladů:1

1) Zhotovitel: funkce, subjekt
COMMODUM ,spol. s.r.o.

Jméno: Ing. Tomáš Mikuláštík Datum:

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Kč Celkem nekoflnancovatelných nákladů:

Podpis ............... ............... .TT...

Doporučuji Nedoporučuji d

Jméno: Miroslav Frgal Datum: jO Atófa  Podpis

31 Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji LU Nedoporučuji EL

Jméno:Ing. Milan Chytil Datum: Podpis .v.......................................

4) Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ: Doporučuji O  Nedoporučuji d l

Jméno: Datum:

5) Stanovisko VO 29/1:

Jméno: Datum:

6) Stanovisko Ř 029 o návrhu změny:

Jméno: Datum:

7) Rozhodnutí NSM o návrhu změny:

Podpis ......................................

Doporučuji O  Nedoporučuji O

Podpis ......................................

Doporučuji O  Nedoporučuji O

Podpis ......................................

Schvaluji d f Zamítáítát^ O

Kč

Jméno:Mgr. Žbánek Miroslav MPA Datum: 4 Z. ^ Podpis ť  < ................ ..........

8) Statutární zástupce investora: Souhlasím É ”! Nesouhlasím I 1

Jméno:Ing,Ladislav Kašpar Datum: ^ ¿¿> Podpis ........................... /............

j dopravní cesty,
1 Pouze pro projekty spolufinancované ze zdrojů EU

Otorasmi icuuclstvi Olomouc 
u j í d o v e  1.779 00 Olomouc 

IC 70994234 DIČ: CZ70994234 
(099)
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 129413, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: e9a88d2e-b485-48eb-8015-e305fb8d01fd

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 25.10.2018 13:55:05


