
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část
dodatek č. 1 - podpora TDI

Dodatek č. 1
ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 

17-0801-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 541 372 0002, uzavřené dne 27.02.2017
(dále jen „Smlouva") mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „Objednatel")

a

1.2. Zhotovitelem:

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

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

(dále též jako „vedoucí společník" nebo též „společník 1")

a

IPSUM CZs.r.o.
se sídlem Praha 10, Donatellova 2002/8, PSČ 100 00 
IČO: 25701347; DIČ: CZ 25701347
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456 

zastoupená Mgr. Evženem Hollmanem, MBA, jednatelem společnosti 

(dále též jako „společník 2")

společníci společnosti „FRAM-IPSUM - modernizace ŽST Karlovy Vary" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 06.02.2017 podle ustanovení § 
2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, kdy vedoucím společníkem společnosti je 
obchodní firma FRAM Consult a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Praha 3, Husitská 42, PSČ 
130 00, IČO: 64948790, která je zmocněna na základě shora citované smlouvy k podpisu této 
Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a 
oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 06.02.2017, kde je 
uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jen jako „zhotovitel")

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

„Modernizace ŽST Karlovy Vary = staniční část“

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna názvu stavby. Důvo
dem zněny názvu stavby je skutečnost, že na straně objednatele došlo k upřesnění názvu stavby. Název 
stavby „Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část“ je v souladu s Plánem investiční výstavby a 
jednoznačně identifikuje rozsah stavby. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě záhlaví 
smlouvy, názvu smlouvy, článku 2, odst. 2.1. Smlouvy a článku 3, odst. 3.1. Smlouvy.
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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, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, 
číslo smlouvy zhotovitele: 17-0801-002, takto:

1) Čl. 2 -  Výchozí podklady a údaje
- ruší se stávající text v článku 2, odst. 2.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2.1. Výzva k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na podporu technického dozoru 
investora (dále též podpora „TDI") při realizaci stavby: „Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční 
část" č.j. 997/2017-SŽDC-SSZ-ÚE-Fom ze dne 27.01.2017, která byla zaslána Stavební správou 
západ.

2) Čl. 3 -  Předmět smlouvy
- ruší se stávající text v článku 3 odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.1. Předmětem Smlouvy je podpora TDI a zajištění níže uvedené služby při realizaci stavby: „Moderni
zace ŽST Karlovy Vary - staniční část“ (dále jen „činnosti"), jejímž výsledkem bude bezproblémové 
čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie -  Fondu soudržnosti a to ve vztahu k supervizi 
zadávané MD ČR.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objedna
tel a tři (3) vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, číslo smlouvy zho
tovitele: 17-0801-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. 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.

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.

II
Závěrečná ustanovení

V Praze dne .... 2. .1. "03.T. 2012 V Praze dne I /  "Í)J“ l.

Za zhotovitele:
Za vedoucího společníka:

1 7 - 03-  2017
Za objednatele:
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