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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 22. 5. 2015

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1696/2015/JS 
č. smlouvy zhotovitele: 15-0020-002 
ISPROFIN: 5423520011

na podporu technického dozoru investora při realizaci stavby

„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice"

ČI.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:
„SŽDC žst. Lovosice -  TDI"

založená Smlouvou o sdružení do společnosti ze dne 28. 4. 2015, ve znění Dodatku č. 1, správce 
společnosti a vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti je 4FIT CONSULTING, s.r.o., 
Praha 10-Strašnice, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

1. Správce nebo vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti: 

4FIT CONSULTING, s.r.o.
se sídlem Praha 10-Strašnice, Oravská 1891/11, PSČ 100 00 
IČO: 288 73 530
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150434 

zastoupená Mgr. Svatoplukem Michalem, jednatelem společnosti

a

2. Společník smlouvy o sdružení do společnosti:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00 

IČO: 64948790 DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva



/

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: Mgr. Svatopluk Michal,
b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

4FIT CONSULTING, s.r.o., Oravská 1891/11, 100 00 Praha 10-Strašnice

(dále jen „zhotovitel11)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je posunutí termínu 
dokončení díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce zabezpečovacího 
zařízení v ŽST Lovosice", které bylo projednáno na předporadě ŘKD. V návaznosti na tuto skutečnost 
dochází k prodloužení doby plnění rovněž u Smlouvy na podporu technického dozoru investora při 
realizaci stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Lovosice" uzavřené dne 22. 5. 2015 
a upravuje se čl. 4 -  Termín plnění 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 č. objednatele: E618-S- 
1696/2015/JS, č. smlouvy zhotovitele 15-0020-002, následovně:

1.1. Článek 4 -  Termín plnění

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. 4 Smlouvy a nahrazují jej novým 
textem v tomto znění:

„ 4.1. Termín zahájení činnosti: neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání
„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: do konce stavby jako. celku (předpoklad 30. 11.

2016)

4.3. DJJěí termíny pro předání hmotně zachycených výsledků dle čl. 3:

• bod 3.2.7.1 - měsíčně, nejpozději do 12 dnů od předání podkladů

Pokud by došlo k mimořádnosti, že předaná fakturace neodpovídá výsledné skladbě 
uznatelných a neuznatelných nákladů, upozorní na to zhotovitel nejpozději v termínu do 8 
dnů od předání podkladů. Po předání opravených podkladů znovu běží lhůta 12 dnů.

® bod 3.27.2, 3.27.4 a 3.27.6 - do 3 měsíců od ukončení stavby (nejpozději však do 30. 
11. 2016),

« bod 3.27.3 - na vyžádání po předložení změnového listu, nejpozději do 20 dnů od 
předání podkladů,

• bod 3.2.7.5- nejpozději do 30 dnů od konce předmětného kalendářního čtvrtletí,

® bod 3.2.10.1 a 3.2.10.2- dle pokynu objednatele do 30 dnů od předání podkladů,

• bod 3.2.11.1 a 3.2.11.3 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů o skutečné výměře,

® bod 3.2.11.2 a 3.2.11.4- nejpozději do 12 dnů od předání podkladů."

II.



„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice'1
- podpora technického dozoru investora při realizaci stavby

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 koordinátor BOZP.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: E618-S-1696/2015/JS, č. smlouvy zhotovitele 
15-0020-002 nedotčené 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.

V Praze dne: ...30.6.2016....................  V Praze dne 29.6.2016

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


