Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: S 640 199 300 15
evid. číslo registru VZ:

č. smlouvy zhotovitele:2015/1011/0668

6404083

„Oprava traťové koleje a výhybek v TÚ Moravská Třebová - Mladějov

na Moravě“
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:
bankovní spojení:
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:
b)

ve věcech technických:

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:
bankovní spojení:
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických:
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 traťové koleje a
výhybek v TÚ Moravská Třebová - Mladějov na Moravě.“, číslo smlouvy objednatele: S 640 199 300 15,
číslo smlouvy zhotovitele: 2015/1011/0668 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto
dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:
a) Při realizaci dodal objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v projektu. Díky tomu došlo ke
snížení počtu svarů.
b) Správcem PPK (SŽG) nebyly požadovány zajišťovací značky v plném rozsahu. Díky tomu došlo ke
snížení počtu zajišťovacích značek.
Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodu výše popsaných méněprací snížila o částku
ve výši 1 797 360,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátsedmtisíctřistašedesátkorunčeských).
Celková cena díla bez DPH po započtení méně prací pak činí 40 126 107,50 Kč
(slovy: čtyřicetmilionůstodvacetšesttisícstosedmkorunčeskýchpadesáthaléřů).
II. Změny smlouvy
1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:
3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 1. 10. 2015 se v části „soupis prací s výkazem
výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:
Snížení měrných jednotek:
- položka (část SO - 01)
č. 22 - 5910020020
č. 25 - 5910035020
č. 33 - 5910135210
č. 40 - 5912065210
č. 56 - 5960101005
č. 57 - 596101040
č. 66 - 5962119010

Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předehřev svar sériový tv. R65
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65
Pražcová kotva zřízení v koleji
Montáž zajišťovací značky konzolové
Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8
Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný
Zajištění PPK konzolová značka

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5.1., se mění a nově zní:
5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:
bez DPH 40 126 107,50 Kč
slovy: čtyřicetmilionůstodvacetšesttisícstosedmkorunčeskýchpadesáthaléřů.
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.
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III. Závěrečná ujednání
1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má
platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto
dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy:
 příloha 1 - Položkový soupis prací s vyznačením méněprací

V Hradci Králové dne: 29. 6. 2016

V Pardubicích dne: 29. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:………………………………

Otisk razítka:………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………….

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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