Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála
dodatek č. 2 k SOD

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
číslo smlouvy Objednatele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA
ISPROFIN: 551 312 0002, uzavřené dne 10.06.2015

Název zakázky: „Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku
Stará Paka – Malá Skála“
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 – Nové Město
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
zastoupena:

, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy na základě
Pověření č. 1699 ze dne 11. 06. 2014
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
(dále jen „Objednatel“)
a

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1561
bank. spojení:
zastoupená:

č. účtu:
, na základě plné moci ze dne 14.07. 2015

(dále jen „Společník 1 nebo správce“)
a
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GJW Praha spol. s r.o.
Se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528
zastoupená:

, jednatelem společnosti

a

, jednatelem společnosti
(dále jen „Společník 2“)

SPOLEČNOST: „Společnost Malá Skála“
Založená v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 18.12.2014 podle ustanovení
§ 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, Pardubice,
PSČ 530 09, kdy správcem společnosti je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1, PSČ
110 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za
celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky
budou podepisovány každým společníkem samostatně. Originál smlouvy o sdružení ve společnosti ze
dne 18.12.2014, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění správce společnosti, je součástí
předložené nabídky.
Kontaktní a doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty,
závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující
skutečnosti:
1.

Změna oprávněných osob na straně Zhotovitele. Zhotovitel požádal Objednatele o úpravu
oprávněných osob uvedených v příloze č. 6 Smlouvy. Osobou oprávněnou jednat za
Zhotovitele ve věcech technických byl jmenován pan Ing.
. Novým zástupcem
stavbyvedoucího a specialistou (vedoucím prací) na železniční spodek byl jmenován pan Ing.,
…………......specialistou (vedoucím prací) na železniční svršek byl jmenován pan Ing. ………,
specialistou (vedoucím prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení byl jmenován pan ………..
………., specialistou (vedoucím prací) na silnoproud byl jmenován pan ………………………..,
specialistou (vedoucím prací) na geotechniku byl jmenován pan Ing. …………… a osobou
odpovědnou za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl jmenován pan …………
…………………... V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje příloha č. 6 Smlouvy.

2.

Úprava subdodavatelského systému. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na
ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úpravu
subdodavatelského systému tak, že požaduje upravit a rozšířit počet svých subdodavatelů o
následující obchodní firmy (Elektroline a.s., Constructing s.r.o., Miros majetková a.s., Rekop
s.r.o., sanex cz s.r.o., COLAS CZ, a.s., MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o., RPKM s.r.o., SGJW
Hradec Králové spol. s r.o., TRAIL Servis a.s., PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., SG-GEOPROJEKT,
spol. s r.o. a pana
). Procentuální podíl prací prováděných subdodavateli
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se tak zvyšuje na 85,077 %. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12.,
ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy.
3.

Vzhledem ke skutečnosti, že na straně správce společnosti byl k 01.08.2015 do funkce ředitele
odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty jmenován
se smluvní
strany se dohodly na doplnění přílohy č. 10 - Plná moc
.
I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3
Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. sml. Objednatele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy
Zhotovitele: 1524.5120367VSA, uzavřené dne 10.06.2015, ve znění dodatku č. 1 takto:

1)

Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.12. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:

Obchodní podmínky – OP/R/05/14

Příloha č. 2:

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
(TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby –
VTP/R/03/14
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3:

Související dokumenty

Příloha č. 4:

Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5:

Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6:

Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 7:

Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8:

Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

2)

Příloha č. 9:

Plná moc Ing.

Příloha č. 10:

Plná moc Ing.

Příloha č. 6 Smlouvy o dílo - Oprávněné osoby
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 - Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku
č. 2, které je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho
nedílnou součástí.
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3)

Příloha č. 8 Smlouvy o dílo - Seznam subdodavatelů
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 - Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy
č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu
dodatku č. 2, které je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 8
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4)

Příloha č. 10 Smlouvy o dílo - Plná moc Ing.
Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 10 - Plná moc Ing.
, která je
současně přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 10 Smlouvy) a jeho nedílnou
součástí.
II.
Závěrečná ustanovení

1.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2.

Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy
Zhotovitele: 1524.5120367VSA nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

3.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest (6)
vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

4.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 na internetových stránkách Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
Oprávněné osoby
Příloha č. 1 (Příloha č. 6 Smlouvy):

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Seznam subdodavatelů

Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy):
Příloha č. 3 (Příloha č. 10 Smlouvy):
V Praze dne

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Plná moc Ing.

30 -10- 2015

V Pardubicích dne 23 -10- 2015

...................................................................................

...................................................................................

náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci ze dne 14. 07. 2015
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V Praze dne

23 -10- 2015

...................................................................................
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

...................................................................................
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.
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