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Dodatek č. 1 
ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-

002, ISPROFIN: 532 373 0002, uzavřené dne 14.10.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi 

 
 
1.1.   Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234,            DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ  
 
(dále jen „objednatel“) 

 
1.2. Zhotovitel: 

FRAM Consult a.s. 
se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 64948790    DIČ: CZ64948790   
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682  
 
zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

    

o výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby  

„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“ 

 

Preambule 
 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skuteč-
nosti: 
 
1. Prodloužení termínu ukončení činnosti. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti je po-

sunutí ukončení vlastní stavby „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“ o šest měsíců. Bu-
de tak nutné provádět výkon podpory technického dozoru investora a kooperace při vypracová-
ní závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně předpokládán. Je třeba zajistit 
pokračování měsíčních kontrol fakturace se zhotovitelem, aktualizaci časového postupu prací, 
kontrolu oprávněnosti změn, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting (v sou-
ladu s prodloužením termínu dokončení stavby) a proběhnou finální kontroly po ukončení stav-
by a po závěrečné fakturaci. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě článku 4, 
odst. 4.2. Smlouvy.  
 

2. V souvislosti s rozhodnutím Objednatele bylo na této stavbě zpracováno tzv. fázování. Tato 
činnost byla několikrát projednávána a byly přepracovány vstupní podklady v rámci výkonu 
činnosti podpory technického dozoru investora. Na základě uskutečněných jednání smluvních 
stran vyplynul následný požadavek na zpracování závěrečné monitorovací zprávy za I. etapu 
projektu stavby „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“ a z toho vyplývající rozšíření 
předmětu smlouvy.  
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3. Úprava a navýšení ceny v souvislosti s rozšířením předmětu činnosti zhotovitele a 
prodloužením doby plnění. Upřesnění ceny (nákladů) podle číslo smlouvy objednatele: E618-S-
3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-002, uzavřené dne 14.10.2015 je v souladu 
s Výzvou k podání nabídky čj. 15421/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-Baš ze dne 22.09.2016. Upřesnění 
ceny (nákladů) je stanoveno k datu podpisu tohoto dodatku č. 1. Objednatel nabídku zhotovitele 
přijal Oznámením zadavatele o přijetí nabídky čj. 16250/2016/SŽDC/SSZ-ÚE-Baš ze dne 
05.10.2016. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k doplnění článku 2, o nový odstavec 
2.4., k úpravě článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a k úpravě přílohy č. 1 Smlouvy. 

 
 
I. 

     V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanove-
ní čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-
3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-002, takto: 
 
1) Čl. 2 -   Výchozí podklady a údaje 

- do článku 2. Smlouvy se doplňuje nový odst. 2.4. v tomto znění: 

 
2.4. Nabídka zhotovitele na rozšíření předmětu smlouvy ze dne 03.10.2016, která byla objednatelem 

přijata Oznámením zadavatele o přijetí nabídky čj.: 16250/2016/SŽDC/SSZ-ÚE-Baš ze dne 
05.10.2016. 

 
2) Čl. 4 -  Termín plnění 

- ruší se stávající text v 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 06/2017 

 
3) Čl. 5 - Cena 

-  ruší se stávající text v 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 ceno-
vými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, 
jako nejvýše přípustná a činí bez DPH:   

                                                      897 400,- Kč 

Cena za činnosti, obsažené v dod. č. 1, bez DPH:              267 400,- Kč 
 
Cena dle Smlouvy, ve znění dod. , č. 1, bez DPH:               1 164 800,- Kč 

 
        Rekapitulace: 

Celková cena bez DPH: 1 164 800,- Kč 
DPH (základní sazba):    244 608,- Kč 
Celková cena včetně DPH                                          1 409 408,- Kč 

 
 

Rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. 
 

II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 
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2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.  

3.  Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3327/2015/PH, číslo smlouvy 
zhotovitele: 15-4901-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha: 

 příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců 
zhotovitele a rozpis nabídkové ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1  

 
 
V Praze dne 21.10.2016 V Praze dne 19.10.2016 
                                                                                             
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele: 
                                                                                                     
                                                                                                                                  
              
 
                     
                                                                     
  …………………………….                ……………………………….                                     

xxxxxxxxxxxxxxx                                                             xxxxxxxxxxxxxx 
               xxxxxxxxx                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                      
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             xxxxxxxxxxxxxxxxx  
           
 
                                               
   


