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 Č. j. 49881/2017-SŽDC-GŘ-O8 

 
SMLOUVA O DÍLO 

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 42762/2017-SŽDC-GŘ-O8 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 17-5301-002 

DODATEK Č. 1 

 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 
  zastoupen: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy   
   
 
 
 
Zhotovitel: FRAM Consult a.s. 
  zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3682 
  Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 000 
  IČO 64948790, DIČ CZ64948790 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

  Zastoupen: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 
 
 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 49811/2017-SŽDC-GŘ-O8 ke stávající Smlouvě o 

dílo (číslo smlouvy objednatele: 42762/2017-SŽDC-GŘ-O8, číslo smlouvy zhotovitele: 17-5301-002), k 

veřejné zakázce s názvem “ Kontrola a následná analýza dat zpracovaných v SW ASPE ”, uzavřené 

dne 15. 11. 2017. 

 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na novém znění čl. Místo a doba plnění, odst. 4.3 následovně: 

 

4.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30. 9. 2018. 

 

 a dále se Smluvní strany dohodly na členění jednotlivých činností předmětu Díla doplněném o 

termíny plnění následovně: 

http://www.szdc.cz/
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Jednotlivé stupně předmětu Díla 

Konečný 

termín cena (bez DPH) 

Analýza vybraných soupisů prací v rámci zvoleného projektu realizace 

stavby SŽDC, s.o., kontrola položek, jejich souladu s databází OTSKP 

 Kontrolní termín rozpracovanosti kontroly a analýzy 

předaných dat v SW prostředí ASPE 

Termín:  31. 12. 2017 

 Analýza současného stavu práce s daty v SW ASPE - soupis 

prací (výkaz výměr) jednotlivých SO a PS, zjišťovací protokol, 

soupis zjišťovacích protokolu, ZL, souhrn fakturace  

Termín:  31. 1.2018 

 Kontrola podkladů předaných SŽDC od zpracovatelů DSP v 

oblasti soupisu prací a jeho vazby na OTSKP 

Termín: 31. 3. 2018 

31. 3. 2018 

 

400 000,- Kč 

 

 Kontrola a zpracování nabídky jednotlivých uchazečů u výše 

zvoleného projektu stavby z prostředí SW ASPE, navrhnout rozsah a 

sběr elektronicky předávaných cenových informací ve vazbě na 

konkrétní položky OTSKP s maximálním využitím pro případnou 

databázovou cenovou mapu v rámci přípravy staveb SŽDC, s.o.  

 Zpracování nabídek uchazečů o realizaci stavby ve vazbě na 

OTSKP 

Termín: 31. 5. 2018 

31. 5. 2018 860 000,- Kč 

Zpracování jednotlivých fází zvoleného projektu, které plynou 

z realizace stavby zahrnující kontrolu soupisu prací změnových listů ve 

vztahu k optimalizované databázi OTSKP, v rámci jednotného 

datového úložiště SŽDC s.o., s definováním datového a procesního 

modelu. 

 Zpracování dat ve vazbě na aktualizaci expertních cen OTSKP 

Termín: 31. 7. 2018 

 Jednotná evidence elektronicky zpracovaných podkladů ze 

stadia 5 realizace stavby (kontrola a evidence elektronicky 

předávaných dat např. soupis prací, ZL ). 

Termín: 30. 9. 2018 

30. 9. 2018 480 000,- Kč 

Navrhnout organigramu pro zajištění správy dat položkových rozpočtů 

jednotlivých investičních akcí. 

 Ověření jednotného datového úložiště na vybraných stavbách 

SŽDC. Odstranění duplicit datových podkladů a nastavení 

kontrolních mechanizmů v průběhu realizace projektů 

Termín: 30. 9. 2018 

30. 9. 2018 222 000,- Kč 

Celkem 1 962 000,- Kč 
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Závěrečné ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je 

účinný od okamžiku uzavření. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 

vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 
 
 
 
V Praze, dne 21. 12. 2017    V Praze dne 22. 12. 2017 
 

 

 

_________________________________  ________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Ing. Mojmír Nejezchleb     Ing. Roman Klimt 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   předseda představenstva 

 

 
Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne _____________ . 

 


