
Modernizace trati Veselí n.L. -  Tábor -  Il.část, úsek Veselí n.L. -  Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby - dodatek č. 1

Dodatek č. 1
ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka

v rámci realizace stavby

„Modernizace trati Veselí n.L. -  Tábor -  Il.část, úsek Veselí n.L. -  
Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“

číslo smlouvy objednatele: E618-S-3825/2019, číslo smlouvy zhotovitele:
19-2801-002, ISPROFIN: 531 371 0005, uzavřené dne 07.10.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi

Čl.1 - Smluvní strany
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 OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 
Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ...................................... .......... ..................... ....................

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

...........................................
Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00 

Adresa na zasílání faktur:
- analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

- datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm 
(dále jen „ objednatel")

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Husitská 42/22, Praha 3, 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

Bankovní spojení:.................... ................................... ........................... 

Kontaktní osoby:

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

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

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:
U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, PSČ 180 00

(dále jen „ zhotovitel")
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Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení 
plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci 
realizace stavby a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory 
TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení 
vlastní stavby.

S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora 
a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami 
předpokládán. Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu 
uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných 
dodatků Smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závě
rečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

Cena díla se, v souvislosti s úpravou na 200 km/hod - tj. v souvislosti na výrazný dopad změn během realiza
ce na změnové řízení, fakturace atd. a analogicky dle ust. § 222 odst. 4 navyšuje o 285.520 Kč, což předsta
vuje navýšení o 4,68% původní hodnoty závazku.

Cena díla se, v souvislosti s prodloužením hlavní stavby a analogicky dle ust. § 222 odst. 6 navyšuje o 
146.080,- Kč, což představuje navýšení o 2,39% původní hodnoty závazku.

Termín provádění výkonu činnosti se prodlužuje o 3 měsíce, z původního termínu 07/2023 na termín 
10/2023.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. 
Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a odst. 6.9 Smlouvy a přílohy č. 1 
Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S- 
3414/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 19-2501-002, takto:

1) Čl. 4 -  Termín plnění
- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby
předpoklad do 31. 10. 2023

Čl. 5 -  Cena
- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

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 dle Smlouvy, bez DPH 6 100 500,- Kč
Cena činností dle dod. č. 1, odst. (4 a 6) bez DPH 431 600,- Kč
Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH 6 532 100,- Kč
DPH (základní sazba) 1 371 741,-Kč
Celková cena dle dod. č. 1, s DPH 7 903 841,- Kč

slovy: šest milionů pět set třicet dva tisíc jedno sto korun českých bez DPH.

4.2.

2)

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí 
Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.
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3) Článek 6 - Platební podmínky
- ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.5. a 6.9.Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, 
která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat 
v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, 
v platném znění.

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

4) ČI. 12 -  Závěrečná ustanovení
- ruší se stávající znění článku 12, odst. 12.19. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

12.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento 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 někte
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3825/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 
19-2801-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější 
název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa že
leznic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitu
tivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní orga
nizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost 
berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a

rozpis ceny - nové znění platné ke dni podpisu dodatku 
č. 1

V Praze V Praze
7  a n h io r ln a to lo '

20.09.2021 06:50 
Po dep sán o elektronicky 

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ

Za zhotovitele:

Datum: 2021.09.07 18:41:55 +02W

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva FRAM Consult a.s.
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Příloha č. 1
Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny
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