
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb

fi. smlouvy objednatele : 07PT-001011 (č. TPR/17/175)
Název veřejné zakázky: „D6 Řevniěov, obchvat -  technická asistence (ZBV)“

uzavřené dne 14. 08. 2017

1. Smluvní strany 

Objednatel:
Ředitelství silnie a dálnic ČR
se sídlem:
zastoupeno:
jehož jménem jedná:

ÍČ:
DIČ:
bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel) 
a

Poskytovatel:
FRAM Consult a, s.
se sídlem: 
zastoupená:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „Poskytovatel)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
................................., generálním ředitelem
............................, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
659 93 390
CZ659 93 390
................... ..........................................

Husitská 42/22, 130 00 Praha 3
......................................, předsedou představenstva
649 48 790
CZ64948790
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3682

2. Znění Dodatku

2.1 V průběhu realizace stavby „D6 Řevničov, obchvat“ došlo vlivem především složitých geologických 
podmínek ke značnému nárůstu změn během výstavby a lze důvodně předpokládat, že jejich počet se bude ještě 
zvyšovat. V důsledku uvedených skutečností dochází k nutnosti odpovídajícím způsobem navýšit objem prací a 
činností ve smyslu Smlouvy o poskytování služeb v rozsahu uvedeném v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
Dodatku č. 1.

2.2 Z důvodů uvedených v přechozím odstavci 2.1 tohoto článku se původní smluvní cena navyšuje o částku:

Cena bez DPH : 492 800,00 Kě
DPH : 103 488,00 Kč
Cena včetně DPH : 596 288,00 Kě

3. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. 07PT-001011 (č. TPR/17/175), uzavřené 
dne 14. 08. 2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a nemění se.



Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) výtisky obdrží 
Objednatel a 2 (dva) výtisky obdrží Poskytovatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě o poskytování služeb přečetly a 
souhlasí bez výhrad sjeho obsahem, že kjeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv.

Příloha: Změnový nákladový rozpočet

v Karlových Varech dne: 0 i "03‘ 2020

.............................
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

za Objednatele

v Praze dne: ^  - ) •

............................
předseda představenstva 

FRAM Consult a. s.

za Poskytovatele

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



Příloha č, 2


