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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě č.obj.: E618-S-1486/2014/Šl.; č.zhot.: 14-0701-002 

uzavřené dne 31. 03. 2014 mezi  

 
Objednatelem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitelem: 

FRAM Consult a.s., se sídlem Husitská 42, 130 00 Praha 3, IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682 
zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti 

(dále jen „zhotovitel“) 

  
na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby o názvu: 
 

„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ 

 (dále též „Smlouva“) 
 
 

PREAMBULE 
 
 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku je 

1. Rozšíření předmětu Smlouvy o služby, spojené s věcnou náplní stávajících činností, souvisejících 
s podporou technického dozoru investora (dále též podpora TDI“). Jedná se o služby spojené 
s rozšířením některých položek věcné náplně TDI, zejména s kontrolou oprávněnosti fakturace, 
kontrolou oprávněnosti změn, kontrolou uznatelnosti nákladů, monitoringu průběhu realizace 
stavby apod.) Rozšíření předmětu Smlouvy probíhá na základě výzvy k jednání zn.: 14 
851/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle ze dne 05.08.2016 a nabídky zhotovitele doručené dne 16.08.2016, 
která byla objednatelem přijata. V souvislosti s touto skutečností se doplňuje čl. 3 Smlouvy o další 
odst. 3.6.  

2. Úprava termínu plnění. V návaznosti na skutečnost, že byla zhotoviteli stavby „Uzel Plzeň 1. 
stavba, přestavba pražského zhlaví“ Dodatkem č. 7 ke Smlouvě na realizaci stavby prodloužena 
doba ukončení díla, vznikla objednateli potřeba adekvátně prodloužit dobu činnosti, související 
s podporou TDI na této stavbě o 12 měsíců. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě 
článku 4 odst. 4.2 Smlouvy. 

3. Změna ceny, vyplývající z rozšíření předmětu Smlouvy o služby, mající na stávající činnost, sou-
visející s podporou TDI bezprostřední vazbu. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 
5 odst. 5.1 Smlouvy.  
 

I. 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 10 odst. 
10.2 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1486/2014/Šl.; č. zhot.: 14-0701-
002 takto: 
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1) Čl. 2 - Výchozí podklady a údaje 

- doplňuje se nový odst. 2.4 v tomto znění: 

2.4.  Výzva k jednání a podání nabídky zn.: 14 851/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle ze dne 05.08.2016. Na-
bídka zhotovitele doručená dne 16.08.2016, která byla objednatelem přijata. 
 
 

2) Čl. 3 - Předmět smlouvy 

- doplňuje se nový odst. 3.6 v tomto znění: 

3.5.     Zhotovitel se zavazuje provést a zajistit následující činnosti, kterými se rozšiřují stávající polož-
ky věcné náplně podpory TDI (položky uvedené v odst. 3.2 Smlouvy): 

pol. 1 spolupráce, podpora 

pol. 3 kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění 

pol. 4 kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 

pol. 5 aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti 

pol. 6 kontrola oprávněnosti změn 

pol. 7 kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů 

pol. 8 pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) 

pol. 9 pravidelný měsíční reporting 

pol. 10 podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování 
průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu) 

pol. 11 další podpora činnosti TDI. 
 
 

3) Čl. 4 - Termín plnění a místo 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 konce stavby jako celku, předpoklad 08/2017  
 
 
4)       Čl. 5 - Cena díla 

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

5.1.   V souladu s rozšířením předmětu Smlouvy o další dodatečné služby, mající přímou vazbu na 
stávající činnost, související s podporou TDI, dohodly se smluvní strany na úpravě Ceny díla 
k datu podpisu dodatku č. 1 takto: 

Cena dle Smlouvy bez DPH                                 1 980 300,- Kč 

Cena činností obsažených v Dodatku č.1 bez DPH  572 700,- Kč 

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 2 553 000,- Kč  

 

Rekapitulace ceny činností obsažených v Dodatku č. 1: 

Cena činností související s rozšířením předmětu Smlouvy bez DPH:  586 500,- Kč 
Snížení vyvolané ponížením rozsahu činnosti u pol. č. 12 bez DPH:   - 13 800,- Kč 

Cena činností obsažených v Dodatku č.1 bez DPH:                             572 700,- Kč 
 

Rozpis 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). 
 
 

5) Čl. 10 - Závěrečná ustanovení  

- zrušuje se stávající text v odst. 9.7 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

10.6.    Nedílnou součástí této Smlouvy je její následující příloha: 
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Příloha č. 1 Rozpis ceny nabídky a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - nové 
znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 

 
 

                                    II. 
 
1.    Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-1486/2014/Šl.; č.zhot.: 14-0701-002 nedotčená do-

datkem č. 1 se nemění. 

2.     Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyho-
tovení a zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1. 

3.      Přílohou dodatku č. 1 je jako příloha a nedílné součásti Smlouvy: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rozpis ceny nabídky a předpokládané nasazení zaměst-
nanců zhotovitele - nové znění platné ke dni podpisu do-
datku č. 1 

 
 

 

V Praze dne 24. 08.2016                                                         V Praze dne 22. 08. 2016                 

Za Objednatele:                Za Zhotovitele: 
 
 
         
 
 

 ………………………………….                                                 ……………………………………..                                           
XXXXXXXXXXXXXX            XXXXXXXXXXXXXXX                                                           
XXXXXXXXXXXXXXXX                                                 XXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXX                      
         


