
DODATEK Č.l K SMLOUVĚ O DÍLO Č. S OBJEDNATELE: E791-S-2269/2020 
Č.S.ZHOTOVITELE: ITS -  20/0529

uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Stanovení technických parametrů pro přestavbu diagnostické jednotky TV ",

ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 79120105 (dále jen „veřejná zakázka")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
Organizační složka: Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

Malletova 10, 190 00 Praha 9 
Zastoupená: Ing. Petr Mádle
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: ITS -  Intelligent Transport Systems, s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 227965
Praha 2 -  Vinohrady, Italská 2565/61, PSČ 120 00 
IČO 032 11 223, DIČ CZ032 11 223 
Zastoupená: Ing. Luboš Smolec, jednatel
(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně též označováni jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě jako
„Smluvní strana")

Uzavírají tento dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. E791-S-2269/2020 a ITS -  20/0529 (dále jen
„Dodatek"):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 17. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. E791-S- 
2269/2020 a ITS -  20/0529 (dále jen „Smlouva"), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal 
Objednateli vypracovat technickou specifikaci pro měřící jednotku na diagnostiku trakční 
napájecí soustavy ( MJDTNS) na základě přestavby samostatně pořízených osobních vozů na 
230 km/h na vozovou jednotku a schvalování vozidla dle nových pravidel ERA, jak je podrobně 
specifikováno ve Smlouvě (dále jen „Předmět díla") a Objednatel se zavázal za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zaplatit Zhotoviteli cenu Předmětu díla (dále jen „Cena"). Objednatel 
prohlašuje, že došlo k neplánovanému prodloužení sdružené veřejné zakázky „Rámcová 
dohoda na dodávky osobních železničních vozů pro dálkovou mezinárodní dopravu pro 
rychlost 230 km/h", jejíž výsledné parametry jsou nezbytným podkladem pro zpracování díla 
dle Smlouvy.



2. ZMĚNA SMLOUVY

4.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28.2.2021

4.3. Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo v části A) nejpozději do 160 dnů od účinnosti 
Smlouvy ve smyslu předávacího protokolu dle čl. 2.5 Smlouvy a část B) do 250 dnů od účinnosti 
Smlouvy, ve smyslu předávacího protokolu dle čl. 2.5 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní body Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto Dodatku.

V Praze dne V Praze dne

Správa železnic, státní organizace ITS -  Intelligent Transport Systems, s.r.o.

Ing. Petr Mádle
Ředitel OJ CTD

Ing. Luboš Smolec
Jednatel
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