EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

DODATEK ě. 1
ke smlouvě o dílo
na výměnu technologií měníren Bory a Letna
č. 451/2018/PMDP
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,
Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 301 00
sídlo:
IČO:
25220683
DIČ:
CZ25220683
zastoupené:
předsedou oředstavenstva
bankovní spojem:
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
předseda představenstva
oprávněná osoba ve věcech technických:
mistr měníren a kabelů

obchodní rejstřík:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 710

(dále také „objednatel“ nebo „PMDP, a.s. “)
a
2.

Obchodní společnost:

OHL ŽS, a.s.

sídlo:
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
IČO:
463 42 796
DIČ:
CZ46342796
zastoupený:
bankovní spojení:
__________ ________
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
oprávněná osoba ve věcech technických:
tel ./fax:
e-mail:
obchodní rejstřík: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B
vložka 695,
(dále také „zhotovitel“)
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Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 4. 6. 2018 uzavřena Smlouva o dílo na výměnu technologií měníren
Bory a Letná č. 451/2018/PMDP, a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„Výměna technologií měníren Bory a Letná“, zadávané objednatelem jako zadavatelem (dále jen
„smlouva o dílo“).
V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách některých ujednání
smlouvy o dílo, a to v návaznosti na zápisy provedené ve stavebním deníku.

Ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), se
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou
povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší
než 10% původní hodnoty závazku. Uvažovaná změna závazku ze smlouvy koresponduje s premisami
příslušného zákonného ustanovení, a proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

A) Změna rozsahu díla:
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu plnění zhotovitele (díla) ve smyslu čl. II
smlouvy o dílo, a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce týkající se realizace objektů PS
6-1 a SO 01, které byly způsobeny objektivními okolnostmi zaznamenanými ve stavebním deníku
vedeném v souladu s čl. X. smlouvy o dílo. Podrobný popis změn předmětu plnění je specifikován
v příloze č. 2 tohoto dodatku - Stavba: Výměna technologie měnírny Bory. Popis víceprací a
méněprací, položkově jsou pak změny specifikovány v příloze č. 1 - Rozpočet (PS 6.1 Uzemnění;
Stavební úpravy SO 01).
Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že vícepráce specifikované v příloze č. 2 tohoto
dodatku byly ze strany zhotovitele již provedeny, vyjma opravy rampy - povlakové hydroizolace,
kterou se zhotovitel zavazuje provést a dokončit v termínu níže v tomto dodatku sjednaném.
B) Změna (doplnění) termínů plnění:
Smluvní strany dále ujednávají, že v čl. V (Termín plnění a dokončení díla), bodě 5.1 písm. a) se nově
doplňuje čtvrtá odrážka, která zní:
-

„termín dokončení víceprací v rozsahu Oprava rampy - povlaková hydroizolace nejpozději do 31.
5. 2019.“

C) Změna ceny předmětu smlouvy:
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Dále se smluvní strany dohodly na změně ceny předmětu díla, a to v návaznosti na rozsah
realizovaných víceprací a méněprací, jak jsou blíže popsány v tomto dodatku. V souvislosti s tím se
mění bod 6.4 článku VI. smlouvy o dílo (Cena předmětu smlouvy), který nově zní takto:
„6.4 Cena je určena jako součet cen položek jednotlivých soupisů prací, které jsou nedílnou součástí
předmětu plnění v rámci veřejné zakázky „ Výměna technologií měníren Boty a Letná ”. Rozpad ceny pro
jednotlivé části díla je následující:
Část díla

Cena v Kč bez DPH

Výměna technologie MR Boty — technologická část

42 471 095,80

Výměna technologie MR Boty - stavební část
Výměna technologie MR Letná - technologická část
Výměna technologie MR Letná — stavební část

2 695 795,70
21 932 161,60
1 544 163,80

Zajištění mobilní měnírny

19116 756,70

Celková cena díla

87 759 973,60

K ceně bez DPH bude účtováno DPH dle platných právních předpisů.“
Souhrnný rozpis kalkulace vícenákladů v celkové výši 832.490,80 Kč bez DPH je uveden v příloze č. 3
tohoto dodatku.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že částka ve výši 687.013,30 Kč bez DPH za vícepráce zhotovitelem
již provedené bude objednatelem uhrazena po podpisu tohoto dodatku, přičemž provedené vícepráce je
zhotovitel oprávněn vyfakturovat společně s pracemi provedenými v měsíci lednu 2019, a to ve smyslu
bodu 7.1, článku VII. smlouvy o dílo (Platební podmínky). Nedílnou součástí této faktury bude i kopie
příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného, soupisu provedených víceprací.
Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že cena za opravu rampy - povlaková hydroizolace ve výši
145.477,50 Kč bez DPH bude objednatelem zhotoviteli uhrazena až po řádném provedení a dokončení, a
to ve smyslu bodu 7.1, článku VII. smlouvy o dílo (Platební podmínky).

Závěrečná ujednání
1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále
v platnosti a účinnosti.

2.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv
(zákon o registru smluv). Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství.
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3.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem
bez výhrad souhlasí. Tento dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz
pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

4.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě
vyhotovení obdrží objednatel.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a tohoto dodatku:
Příloha č. 1 - Rozpočet (PS 6.1 Uzemnění; Stavební úpravy SO 01),
Příloha č. 2 - Stavba: Výměna technologie měnírny Bory. Popis víceprací a méněprací.
Příloha č. 3 — Souhrnný rozpis kalkulace vícenákladů

V Plzni dne
Za objednatele:

3 0 "01“ 2019

V Brně dne
Za zhotovitele:

