
DODATEK č. 1 sm louvy
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

č. smlouvy objednatele: E-618-S-2074/2015 
č. smlouvy zhotovitele: 15-2802-003 
ISPROFIN: 5423720011

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

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina**

OI.1 - Smluvní strany

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 OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) věcech smluvních: ................................ ........................................................................
(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: .................................. ...................................................................

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

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

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

Kontaktní osoby:
a) věcech smluvních: Ing. Roman Klimt, předseda představenstva,

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

b) ve věcech technických: ........................... ...... ................................................................... 
Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

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

(dále jen „ zhotovitel“)



Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení 
díla dle Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby s názvem „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec 
a SpS Bílina". V návaznosti na tuto skutečnost dochází k prodloužení doby plnění ohledně výkon činnosti a 
zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, 
TNS Světec a SpS Bílina" uzavřené dne 10. 06. 2015 a upravuje se čl. 4 Termín plnění dle Smlouvy a čl.5 
Cena za dílo.

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 č. objednatele S -  618-S-2074/2015, č. Smlouvy 
zhotovitele 15-2801-002 následovně:

ČI. 4 - Termín plnění

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší stávající text odst. 4.2:

Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy" o realizaci stavby: do konce stavby
jako celku, (dle SoD /19 měsíců od zahájení, předpokládané ukončení 11/2016)

a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy" o realizaci stavby: do konce
realizace stavby jako celku 
předpoklad do 0 8 / 2017

ČI. 5 - Cena za dílo

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší stávající text odst. 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 bez DPH 912 600,-Kč
DPH (základní sazba)___________________191 646,- Kč
Celková cena (s DPH) 1 104 246,- Kč

slovy: jedenmilionjednostočtyřitisícedvěstěčtyřicetšestkorun českých 

Rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1.

nahrazují jej novým textem v tomto znění:

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 912 600,- Kč
DPH (základní sazba)_________________________________ 191 646- Kč
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (s DPH) 1 104 246,- Kč



Dodatek č. 1 k SOD „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina"výkon činnosti a zajištění funkce podpory
technického dozoru investora při realizaci stavby

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH o 266 500,- Kč
DPH (základní sazba)__________________________________ 55 965,- Kč
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (s DPH) 322 465,-Kč

Celková cena díla -  Smlouva + dodatek č. 1

Cena dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 1 179 100,- Kč
DPH (základní sazba)________________________________ 247 611,- Kč
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (s DPH) 1 426 711,- Kč

slovy: jedenmiliončtyřistadvacetšesttisícsedmsetjedenáctkorun českých.

Rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a jeho Přílohou č. 1.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží zadavatel 
stavby a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele S -  618-S-2074/2015, Smlouvy č. zhotovitele 15-2801-002 
nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny.

3 1 - 10-  2016
V Praze dne :........................

3 1 - 10-  2018
V Praze dne:.............................



Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického 
dozoru investora při realizaci stavby: "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina"

smlouva
počet
hodin

hodinová
sazba

cena

spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s 
oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD

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

aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .. . ....... .. .. ...........

kontrola výchozí sm luvní situace, případně doporučení na její zpřesnění
.. . ....... .. .. ...........

kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ..... ....... .. .............. .
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti .. . ....... .. .. . ......... .
kontrola oprávněnosti změn ..... ....... .. . . ......... ..

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

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

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

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

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

zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele .. . ....... .. . . ......... ..
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího 
orgánu .. . ....... .. . . ......... ..

CELKEM ....... 912 600 Kč

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického 
dozoru investora při realizaci stavby: "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina"

dodatek
počet
hodin

hodinová
sazba cena

spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s 
oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD

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

aktualizace údajů z projektové žádosti OPD . ....... .. . ....

kontrola výchozí sm luvní situace, případně doporučení na její zpřesnění
. ....... .. . ....

kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ..... ........ . . . . ........ ..
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti .. . ........ . . . ......... ..
kontrola oprávněnosti změn ... ........ . . . ......... ..

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

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

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

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

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

zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele . ......... . ... .
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího 
orgánu . ....... .. . .. ..

CELKEM ..... 266 500 Kč

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického 
dozoru investora při realizaci stavby: "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina"

celkem
počet
hodin

hodinová
sazba cena

spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s 
oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD

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

aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .. . ....... .. .. . ......... .

kontrola výchozí sm luvní situace, případně doporučení na její zpřesnění
.. . ....... .. .. . ......... .

kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ..... ....... .. .............. .
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti ..... ....... .. . . . ........ ..
kontrola oprávněnosti změn ..... ........ . . . . ........ ..

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

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

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

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

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

zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele .. . ....... .. . . . ........ ..
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího 
orgánu .. . ....... .. . . ......... ..

CELKEM ....... 1179  100 Kč


