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Dodatek č. 1 
ke smlouvě, č. smlouvy objednatele: E618-S-406/2015/PH, č. smlouvy zhotovitele: 15-0301-002, 

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 500 372 0006,  uzavřené dne 11.02.2015 (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 OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ                                                        

(dále jen „objednatel“) 

a 

1.2. Zhotovitelem:           

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“) 

na zajištění podpory technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 

 

„GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb“ 

PREAMBULE 
 
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou: 

1. Prodloužení doby plnění. Důvodem prodloužení doby plnění je prodloužení doby vlastní realizace 
stavby „GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb“ (dále jen „předmětná stavba“), a to z důvodu 
nutnosti koordinace této stavby s dalšími probíhajícími stavbami objednatele, konkrétně stavbami 
„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ a „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ 
(dále jen „podmiňující stavby“). Vzhledem ke skutečnosti, že práce na podmiňujících stavbách nebylo 
možno dokončit tak, aby bylo možné dokončit předmětnou stavbu v původně dohodnutém termínu, 
se smluvní strany smlouvy o dílo na zpracování projektu a realizaci stavby dohodly na rozdělení Díla 
na dvě etapy a na prodloužení realizace 2. etapy předmětné stavby.  

V souvislosti s výše uvedeným tak musí být prodloužena i smlouva na zajištění podpory technického 
dozoru stavebníka při realizaci stavby. Bude tak nutné provádět výkon podpory technického dozoru 
stavebníka a kooperace při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně 
předpokládán. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy. 

2. Navýšení ceny související s prodloužením doby plnění. V návaznosti na výše uvedené tak dochází k 
navýšení ceny za prováděné činnosti o 186 000,- Kč. Všechny shora uvedené změny jsou změnami 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, při kterých objednatel v souladu se směrnicí SŽDC č. 53 o 
zadávání veřejných zakázek, částí třetí, článkem 3 postupuje per analogiam dle zákona č. 134/2016 
Sb. V návaznosti na shora uvedené tak dochází 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 ustanovení čl. 
10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, E618-S-406/2015/PH, č. smlouvy zhotovitele: 15-
0301-002, takto: 
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1) 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:  do konce stavby jako celku, (včetně závěrečných 

úprav) (předpoklad 9 měsíců ode dne, kdy Objednatel  
Zhotoviteli stavby doručil písemné oznámení o 
dokončení podmiňujících staveb)    

                    
2)  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 cenovými 
předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše 
přípustná a činí bez DPH:   

                                                   748 500,- Kč 

Cena za činnosti, obsažené v dod. č. 1, bez DPH:                  186 000,- Kč 

Cena dle Smlouvy, ve znění dod. č. 1, bez DPH:                    934 500,- Kč 
 
        Rekapitulace: 

        Celková cena, ve znění dod. č. 1 bez DPH   934 500,- Kč 
         DPH (základní sazba)          196 245,- Kč  
         Celková cena včetně DPH                        1 130 745,- 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. 

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-406/2015/PH, č. smlouvy 
zhotovitele: 15-0301-002, 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 16.11.2016 V Praze dne 14.11.2016 
                                                                                             
Za objednatele:                                                                      Za zhotovitele: 
                                                                                                     
                                                           
                                                                                      
                                                                     

  …………………………………                                                         ………………………………. 
        xxxxxxxx  xxxxxx                         xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
                 xxxxxxxx                xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


