
Dodatek č. 3
ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 

17-0801-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 541 372 0002, uzavřené dne 27.02.2017
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

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

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „objednatel11)

a

1.2. Zhotovitelem:
FRAM Consult a.s.
se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00 
IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxx

(dále též jako „vedoucí společník11 nebo též „společník 1“)

a

IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 
IČO: 25701347; DIČ: CZ 25701347
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupená Mgr. Evženem Hollmanem, MBA, jednatelem společnosti 
Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem společnosti

(dále též jako „společník 2“)

společníci společnosti „FRAM-IPSUM - modernizace ŽST Karlovy Vary“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 06.02.2017 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, kdy vedoucím společníkem společnosti je 
obchodní firma FRAM Consult a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Praha 3, Husitská 42, PSČ 
130 00, IČO: 64948790, která je zmocněna na základě shora citované smlouvy k podpisu této 
Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a 
oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 06.02.2017, kde je 
uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jen jako „zhotovitel")

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

„Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část“



Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je prodloužení termínu ukon
čení činnosti podpory TDI a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení čin
nosti podpory TDI a navýšení ceny je prodloužení termínu pro ukončení vlastních stavebních prací na reali
zaci stavby „Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část“ a dále celkového termínu ukončení stavby o 
šest měsíců. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického 
dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně 
předpokládán.

Bude nutné zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, aktualizaci časového postupu 
prací, kontrolu oprávněnosti změn, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting (v souladu s 
prodloužením termínu dokončení stavby), projednávání změnových listů a dodatků vlastní smlouvy o dílo 
na zhotovení stavby a závěrem proběhnou finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze 
Smlouvy je cca 29,44% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu 
dodatku č. 3 Smlouvy.

Objednatel dále bere na vědomí, že vedoucí společník jmenoval novou osobu oprávněnou jednat ve vě
cech technických, kterým se stal pan xxxxxxxxxx a že u společníka č. 2 došlo ke změně sídla a to na novou 
adresu, kterou je: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. 
Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 10, odst. 10.6. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech 
shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
dle § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S- 
1208/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17-0801-002, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Čl. 4 -  Termín plnění
- ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: předpoklad 06/19

2) Čl. 5 -  Cena
- ruší se stávající text v článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 
s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném 
znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH
Cena činností dle dodatku č. 3, bez DPH
Cena dle dodatku č. 3, bez DPH

1 963 500,- Kč 
578 000,- Kč

2 541 500,- Kč

Rekapitulace:

Cena dle dodatku č. 3, bez DPH 
DPH (základní sazba)
Celková cena dle dodatku č. 3, s DPH

2 541 500,- Kč 
533 715,- Kč

3 075 215,-Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí 
Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 3.



3) Čl. 10 -  Závěrečná ustanovení
- ruší se stávající text v článku 10, odst. 10.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

10.6. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, číslo smlouvy zho
tovitele: 17-0801-002, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objedna
tel a tři (3) vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele
a rozpis ceny nabídky

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze dne 15.10.2018 

Za objednatele:
V Praze dne 9.10.2018

Za zhotovitele:
Za vedoucího společníka:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správa západ

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva 

FRAM Consult a.s.

Za společníka 2, IPSUM CZ s.r.o., na základě 
Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 
06.02.2017:

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva 

FRAM Consult a.s.



Příloha č. 1 -

Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky



Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při
realizaci stavby: "Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část”

- základní smlouva včetně dodatku č. 1 a 2
počet dodatek počet hodinová
hodin úprava hodin sazba

3.2.1. spolupráce, podpora ...... .... ...... ........... . . . . . .. . . . . .. . .

3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .... .. .... ........... . . . .. . . . . .. . .
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její 
zpřesnění

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

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ...... .... ...... ........... . . . . . .. . . . . .. . .

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti
.... .. .... ........... . . . .. . . . . .. . .

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn ...... .... ...... ........... . . . . . .. . . . . .. . .
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti 
nákladů

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

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)
...... .... ...... ........... . . . . . .. . . . . .. . .

3.2.9. pravidelný měsíční reporting ...... .... ...... ........... . . . . . .. . . . . .. . .

3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při 
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)

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

3.2.11. další podpora činnosti TDI ...... .... ...... ........... . . . . . .. . . . . .. . .

3.2.12.1 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele ...... ....... .. ........... . .. . .

3.2.12.2 zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po 
realizaci stavby

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

C E L K E M .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele dodatek č. 3
dodatek č. 3 počet hodin - hodinová

cena
rozšíření sazba

3.2.1. spolupráce, podpora .... ........... ................
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .. ........... .......
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její 
zpřesnění

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

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) .... ........... ................

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti
.. ........... .......

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn .... ........... ................
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti 
nákladů

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

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)
.... ........... ................

3.2.9. pravidelný měsíční reporting .... ........... ................

3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při 
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)

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

3.2.11. další podpora činnosti TDI .... ........... ................

3.2.12.1 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele ...... ........... ..................

3.2.12.2 zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po 
realizaci stavby

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

C E L K E M .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele CELKEM po dodatku č. 3

počet hodinová
hodin sazba

3.2.1. spolupráce, podpora ...... ........... ..................
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .... ........... ................
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její 
zpřesnění

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

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ...... ........... ..................

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti
.... ........... ................

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn ...... ........... ..................
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti 
nákladů

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

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)
...... ........... ..................

3.2.9. pravidelný měsíční reporting ...... ........... ..................

3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při 
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)

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

3.2.11. další podpora činnosti TDI ...... ........... ..................

3.2.12.1 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele ...... ........... ..................

3.2.12.2 zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po 
realizaci stavby

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

C E L K E M .. . . . . . 2  5 4 1  5 0 0  K č

29,44%

129,44%



počet měsíců projektu

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2017
01 /17 02 /17 03 /17 04 /17 05 /17 06 /17 07 /17 08 /17 09 /17 10 /17 11 /17 12 /17 plán zákldní 

smlou vanasazení v hodinách

3.2.1. spolupráce, podpora ... .. . .. . .. . ... ... ... ... ... ... ......

3.2.2. aktualizace údajů z proiektové žádosti OPD .. . .. . . ....
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její 
zpřesnění .. . ... .. . . ....

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ... .. . .. . .. . ... ... ... ... ... ... ......

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v 
Žádosti . . . ....

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn ... ... ... ....

3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola 
uznatelnosti nákladů ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ......

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace) . . ... . . . . . . ....

3.2.9. pravidelný měsíční reporting . . ... . . . . . . ....
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby Řídícího orgánu)

. . . ....

3.2.11. další podpora činnosti TDI .. . .. . .. . .. . ... ... ... ... ... ......
3.2.12.1 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
obiednatele ..

3.2.12.2 zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu 
stavby po realizaci stavby ..

nasazeni v hodinách v měsíci .. .. .. . ..... .... . .... . ..... ..... ..... ..... ..... .. . ........

..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

počet měsíců projektu celkem 2017 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 celkem 2018 cel kem

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část
plán zákldní 1.18 2.18 3.18 4.18 5.18 6.18 7.18 8.18 9.18 10.18 11.18 12.18 plán zákldní za dodatek

smlou va nasazení v hodinách smlou va

3.2.1. spolupráce, podpora ...... ... ... ... ... ... ... . . .... .... .... .... ...... ....

3.2.2. aktualizace údajů z proiektové žádosti OPD .... . .... ..
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její 
zpřesnění .... . .... ..

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ...... .. . ... ... ... ... ... ... . .... .... .... .... ...... ....

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v 
Žádosti .... . . .... ..

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn .... .. . ... ... . .... .... .... .... ...... ....

3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola 
uznatelnosti nákladů ...... ... ... .. . .. . ... .. . . . .... .... .... .... ...... ....

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace) .... . . . . . . . .. .. .. .. ...... ....

3.2.9. pravidelný měsíční reporting .... . . . . . . . .. .. .. .. ...... ....
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby Řídícího orgánu)

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

3.2.11. další podpora činnosti TDI ...... ... ... .. . .. . .. . ... . . .... .... .... .... ...... ....
3.2.12.1 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
obiednatele .. .. ..

3.2.12.2 zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu 
stavby po realizaci stavby .. .. ..

nasazeni v hodinách v měsíci ........ .. . .. . ..... ..... ..... ..... .. . .. . ...... ...... ...... ...... ........ ......

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

počet měsíců projektu dodatek 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 cel kem cel kem

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část z roku 2018 1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 za rok 2019 dodatek
nasazení v hodinách

3.2.1. spolupráce, podpora .... .... .... .... .... ....

3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .. .. ..
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její 
zpřesnění .. .. ..

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) .... .... .... .... .... ....

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v 
Žádosti .. .. ..

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn .... .... .... .... .... ....

3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola 
uznatelnosti nákladů .... .... .... .... .... ......

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace) .... .. .. .. .... ....

3.2.9. pravidelný měsíční reporting .... .. .. .. .... ....
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby Řídícího orgánu)

.. .. ..

3.2.11. další podpora činnosti TDI .... .... .... .... .... ....
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