Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: S 640 169 600 15
evid. číslo registru VZ:

č. smlouvy zhotovitele: 2015/1012/0513

6404089

„Oprava mostu v km 69,981 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“
Čl. 1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: ……………………., ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové
bankovní spojení: ……………………., č. účtu: …………………….
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ……………………., tel.: …………………….…………………….
……………………., tel.: …………………….…………………….
b) ve věcech technických: ……………………., tel.: …………………….…………………….
……………………., tel.: …………………….…………………….
Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové
(dále jen objednatel)
1.2. Zhotovitel:
Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Zastoupená: ……………………., předsedou představenstva
bankovní spojení: ……………………., č. účtu: …………………….
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ……………………., tel.: …………………….…………………….
b) ve věcech technických: ……………………., tel.: …………………….…………………….
……………………., tel.: …………………….…………………….
Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele
(dále jen zhotovitel)
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I. Preambule
Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava mostu v km
69,981 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, číslo smlouvy objednatele: S 640 169 600 15, číslo
smlouvy zhotovitele: 2015/1012/0513 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností dnem podpisu tohoto dodatku
poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:
Po demontáži nosné konstrukce z otvoru, jejím převozu do prostor zhotovitele (výrobní hala v Záboří nad
Labem) a odstrojení podélných dřev bylo kontrolním měřením zjištěno, že maximální deformace nosné
konstrukce od nárazu vozidla je 28mm na pravém vnějším nosníku. Při této deformaci nebylo možné
použít původní rozchodové desky s podkladnicemi, jak předpokládal projekt stavby, ale bylo nutné upravit
detail upevnění koleje na mostě a vyrobit nové rozchodové desky s upravenou roztečí připojovacích otvorů
pro upevňovadla. Při použití stávajících rozchodových desek by upevňovadla vycházela do kraje podélných
dřev a jejich držebnost by nebyla zajištěna.
Vzhledem k poruše tvaru nosné konstrukce a požadavku na průběh koleje na mostě bylo nutné provést
předmontáž rozchodových desek včetně podkladnic s osazenou kolejnicí již v prostorách zhotovitele. Mimo
nákladů na výrobu a montáž rozchodových desek a podkladnic bylo nutné provést navíc jednu montáž
a demontáž koleje proti předpokladům projektu stavby.
Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných více prací zvýšila o částku
ve výši 138 875,56 Kč (slovy: stotřicetosmtisícosmsetsedmdesátpětkorunčeských a padesátšesthaléřů).
Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací činí 3 636 469,64 Kč
třimilionyšetsettřicetšesttisícčtyřistašedesátdevětkorunčeských a šedesátčtyřihaléřů).

(slovy:

II. Změny smlouvy
1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavce:
3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 29. 7. 2015 se v části „položkový soupis prací
s výkazem výměr“ upravují následujících položky:







Položka č. 38 - navýšení měrných jednotek o 603,010 kg
Položka č. 64 - navýšení měrných jednotek o 23 m
Položka č. 65 - navýšení měrných jednotek o 23 m
Položka č. 66 - navýšení měrných jednotek o 23 m
Položka č. 67 - navýšení měrných jednotek o 23 m
Položka č. 162 - navýšení ceny o 5 603,00 Kč.

3.10. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 29. 7. 2015 se část „položkový soupis prací
s výkazem výměr“ doplňuje o následující položky:








Položka č. 163 - Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do
100 kg
Položka č. 164 - plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm
Položka č. 165 - plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm
Položka č. 166 - Železniční svršek podkladnice (sr 103/3-45) žebrová s 4
Položka č. 167 - Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování
Položka č. 168 - Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem
Položka č. 169 - Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
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2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, se mění a nově zní:
5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:
bez DPH:

3 636 469,64 Kč

slovy: Třimilionyšetsettřicetšesttisícčtyřistašedesátdevětkorunčeských a šedesátčtyřihaléřů.
Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech
prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že
nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.
Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.
III. Závěrečná ujednání
1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2) Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má
platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto
dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
Nedílnou součástí tohoto dodatku k Smlouvě o dílo jsou:
příloha 1 - Položkový soupis víceprací s výkazem výměr
příloha 2 – Položkový soupis prací s výkazem výměr po změnách

V Hradci Králové dne 23. 9. 2015

V Pardubicích dne 23. 9. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:……………………………….

Otisk razítka:……………………………….

…………………………………………………..
…………………….
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

…………………………………………….
…………………….
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva
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