
Modernizace ŽST Cheb
výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ dodatek č. 1
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-6196/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 
23/10/2017/A, ISPROFIN/ISPROFOND: 541 351 0003, uzavřené dne 30.11.2017 (dále jen „Smlouva'1)

mezi:

1.1. Objednatel:
Správa železnic, 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. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 
Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:. .................... ............ .......................................... .................... 
.......... .............................................................. . ....

b) ve věcech technických: .................... ...... ...... ............................................................. 
Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

společnost „IPSUM -  FRAM -  ŽST Cheb“

společník 1 - IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 257 01 347, DIČ: CZ25701347
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 62456 
zastoupená: Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem společnosti a

Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:.. . .. . .......... ....., č.ú. .............................

společník 2 - FRAM Consult a.s.
se sídlem: Husitská 42, PSČ 130 00 Praha 3 
IČ: 649 48 790, DIČ: CZ64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682 
zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: ................, č.ú. ........................... 
Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: .................. .......................... ...... ......................................... 
.....................................

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

Kontaktní adresa pro doručování písemností:
Olšanská 2643/1 a, 130 00 Praha 3 
(dále jen „Zhotovitel“)

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace
stavby

„Modernizace ŽST Cheb“
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ dodatek č. 1
PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je:

1) Změna termínu ukončení plnění smlouvy - důvodem prodloužení doby pro výkon činnosti a 
zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby je prodloužení doby 
realizace stavby „Modernizace žst Cheb“, a to dokončení stavebních prací do 30. 09. 2020 a 
dokončení díla do 31. 12. 2020, což představuje prodloužení o 9, resp. 12 měsíců oproti původně 
plánovaným termínům.

2) Úprava ceny Díla -  s ohledem na prodloužení doby realizace je nutné prodloužit i pro výkon 
činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby, tj. do 31. 12. 
2020. Cena Díla se navyšuje o 379 600,- Kč za období 10/2019 -  12/2020 (navýšení o 584 hod 
pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby, tj. cca 
39hod / měsíc, což odpovídá hodinovému nasazení pracovníků podpory technického dozoru 
investora při realizaci stavby), což představuje navýšení o 29,9% původní hodnoty závazku.

I.
V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 
10, odst. 10.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: E618-S-6196/2017/Pal, č. 
smlouvy zhotovitele: 23/10/2017/A, následovně:

1) Čl. 4 -  Termín plnění

-  ruší se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2.Termín ukončení plnění a odevzdání

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: dle termínu základní SOD na realizaci stavby
(předpoklad 12/2020) - 1 měsíc po ukončení 
realizace

2) Čl. 5 -  Cena

-  ruší se stávající text v odst. 5.1. a nahrazuje novým textem v tomto znění::

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

Cena bez DPH 1 298 700r  Kč
Změna Ceny dle dodatku č. 1 +379 600,- Kč

Cena dle SOD vč. dodatku č. 1 1 678 300,- Kč

DPH (základní sazba)_________________________352 443 - Kč

Celková cena (s DPH) 2 030 743,- Kč

slovy: jedenmilíonšestsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých bez DPH.

Rozpis nabídkové ceny včetně Dodatku č. 1 a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je 
nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1 - aktualizovanou.

3) ČI. 10 - Závěrečná ustanovení
-  Zrušuje se stávající text v odst. 10.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

10.16. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

-  nové znění přílohy ke dni podpisu dodatku č. 1
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II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 1 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 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-6196/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 23/10/2017/A, 
nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

příloha č. 1 - Rozpis ceny nabídky a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele

,  .. . , 2 8 -02- 2020Za objednatele: Za zhotovitele: 1 8 - 02 -  m

Ing. Petr Hofharfzl
Ředitel Stavební správy západ

Mgr. Evžen Hollmann, MBA

jednatel společnosti IPSUM CZ s.r.o. 

vedoucí společník „IPSUM -  FRAM -  ŽST Cheb'



Vyřizuj....................... Poř. číslo: 23/10/2017/A

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY

Výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

Položka
Množství

hod
Hodinová

sazba
Cena celkem 

bez DPH DPH Cena celkem 
vč. DPH

Spolupráce s odd. fondů EU (O FEU) SŽDC, resp. MD, účast na KD ...... ...... . ... . ....... ........... .............
Aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU .... ...... ..... ...... ......... ..... ......
Kontrola výchozí smluvní situace ...... ...... ..... ...... ........... ..... ......
Kontrola oprávněnosti fakturace (měsíčně) ...... ...... ....... ...... ........... ....... ......
Aktualizace časového postupu prací dle hmg ve smlouvě s EU .... ...... ..... ...... ......... ...........
Kontrola oprávněnosti změn ...... ...... ........... ........... . .. . . .......
Kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola ...... ...... ............. ..... ...... .............
Pravidelná aktualizace vých. stavu (monitoring realizace) ...... ...... ............. ........... .............
Pravidelný měsíční reporting ...... ...... ............. ........... ............
Podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace ...... ...... ........... ........... .............
Další podpora činností TDS ...... ...... ....... ...... ........... .............
Zpracování Závěrečné zprávy o realizaci pro objednatele .... ...... ........... ......... ...........
Spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby 
agentury INEA .... ...... ........... ......... ...........

Cena celkem ......... 1 678 300 352 443 2 030 743

Hodinová zúčtovací sazba je .................. bez DPH.
Uchazeč prohlašuje, že celková cena je platná v souladu s termínem plnění do 12/2020.

tPXlWYi C7. s .r .o . ňf :,vi><rká ?.G43/!a i3 0 00 Jralia -i
2.57OJ. ;MV OIČ: Ci7Sf 0X347 K ..... ....... . .......................................................... . . .. ....

Mgr. Evžen Hollmann, MBA 
jednatel společnosti
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