
Zpracováni Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 8 0 -  83 a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4
dodatek č. 1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 15-5002-002, 

uzavřené 12.10.2015 dne (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 Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 64948790 DIČ: CZ 64948790
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 

(dále jen „zhotovitel")
na

„Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 80 -  83 a 
import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4“

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby 

ukončení provádění smlouvy. Důvodem prodloužení doby ukončení provádění smlouvy je skutečnost, 
že bez zavinění na straně objednatele ani na straně zhotovitele nebyly dosud ze strany místně pří
slušných úřadů dokončeny řízení vedoucí ke zezávaznění stanovisek procesu EIA, což má přímý do
pad na proces schvalování a realizace těchto staveb. Dále též v rámci přípravy některých vybraných 
staveb nebylo dosud ukončeno majetkové vypořádání. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní 
strany dohodly na úpravě článku 3, odstavce 3.1. Smlouvy a článku 5, odstavce 5.6., písmeno b) 
Smlouvy.

I .

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 10, odst. 10.2. 
Smlouvy dohodly na dodatku č. 1 Smlouvy č. objednatele: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 
15-5002-002, takto:

1) Článek 3 -  DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ
-  ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.1. Smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu do 31. 12. 2018. Smlouva nabývá platnosti a účin
nosti dnem jejího uzavření.

2) Článek 5 -  DOBA PLNĚNÍ
-  ruší se stávající text odst. 5.6, písm. b). Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

5.6. b) Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění Smlouvy do 31.12.2018
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Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 8 0 -8 3  a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4
dodatek č. 1

II.

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

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 15-5002
002 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objedna
tel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.
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