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DODATEK č. 1   

ke Smlouvě č. obj.:S-1423/2013/Šl.; č. zhot.: 13-4301-002 uzavřené dne 07.11.2013 

(dále též „Smlouva“) mezi: 

 
Objednatelem:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234            DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A, 48384  
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ                                                        

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem:           

FRAM Consult a.s. 
se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00 
IČ: 64948790 DIČ: CZ64948790   
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B, 3682  
zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby 

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ 
 

 

Preambule 
 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je: 

1) Úprava termínu plnění. V návaznosti na posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo ve znění 
uzavřených dodatků se zhotovitelem stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“, které bylo 
projednáno na poradě ŘKD, dochází k prodloužení doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele u 
Smlouvy na podporu technického dozoru investora dále též „podpora TDI“) při realizaci stavby 
„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě Čl. 4 odst. 4.2 
Smlouvy.  

2) Změna ceny za dílo/služby, vyplývající z prodloužení lhůty provádění podpory TDI ve fázi realizace 
stavby. V souvislosti s touto skutečností se upravuje Čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy.  
 
 

I. 
 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9, 
odst. 9.2 Smlouvy na úpravě a doplnění smlouvy č. objednatele S - 1423/2013/Šl , č. Smlouvy zhotovitele 
13-4301-002 následovně: 
 
 
1) Čl. 4 - Termín plnění  

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem, v tomto znění: 
 
4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: 

do 31. 12. 2017 
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2)    Čl. 5 - Cena za dílo 

-      zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (Smlouvy) a nahrazuje se novým 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 souvislosti s prodloužením 
doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele, dohodly se smluvní strany na úpravě Ceny za dílo 
k datu podpisu dodatku č. 1 takto: 

Cena dle Smlouvy bez DPH                                 7 480 800,- Kč 

Cena činností obsažených v Dodatku č.1 bez DPH  2 217 600,- Kč 

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 9 698 400,- Kč 

slovy: devětmilionůšestsetdevadesátosmtisícčtyřista korun českých  

Rozpis nabídkové ceny za služby je specifikován souhrnně v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Příloha 
č. 1 Smlouvy ve znění planém ke dni podpisu dodatku č. 1). 
 
 

3 Čl. 9 Závěrečná ustanovení 

- zrušuje se stávající text v odst. 9.6 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 
 
9.6. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou následující přílohy: 

   Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - Příloha č. 1 - nové znění platné ke dni podpisu 
dodatku č. 1 

  Rozpis ceny nabídky - Příloha č. 1 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 
 
 

II. 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy obj.: S-1423/2013/Šl.; č. zhot.: 13-4301-002 nedotčená dodatkem č. 1 se 
nemění. 

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti  (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a 
dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny. 

4. Přílohou dodatku č. 1 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy: 

    Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - Příloha č. 1 - nové znění platné ke dni podpisu 
dodatku č. 1 

 

     Rozpis ceny nabídky - Příloha č. 1 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 

 
 

V Praze dne: 20. 12. 2016               V Praze dne: 16. 12. 2016 
 
Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele: 
                                                                                                     
                                                                                                                                  
                                                                                                    
  …………………………….                ……………………………….                                     

XXXXXXXXXXXXXXX                                                      XXXXXXXXXXXXX 
               XXXXXXXXX                                                            XXXXXXXXXXXX 
    XXXXXXXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXXXX. 
 


