
DO DATEK  Č. 4

K PRO VÁDĚCÍ SM LO UVĚ (SM LO UVĚ O DÍLO)
(dále jen  „Sm louva") 

č. sm louvy objednatele: 05PT-000828, č. sm louvy zhotovitele 15-313

mezi

objednatelem: Ř editelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem: Na Pankráci 546 /56 ,145  05 Praha 4
zastoupeným: generálním  ředitelem

ve věci této zakázky: ředitelkou Správy České Budějovice
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen  „objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem: PR AG O PRO JEK T, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
zastoupeným: předsedou představenstva
bankovní spojení: č. účtu:

IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u M ěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 

(dále jen  „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tuto

Dodatek č. 4 k Prováděcí sm louvě (sm louvě o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: 1/20 České Budějovice, severní spojka, vypracování DÚR, včetně inženýrské činnosti, 

ě. sm louvy objednatele: 05PT-000828, ě. sm louvy zhotovitele 15-313)

Článek II.

Cena za dílo

Původní znění:

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebním i podm ínkam i uvedeným i v Rámcové smlouvě.

PŘÍLOHA C 

Platby a platební podmínky 

3) Term íny a způsob plateb 

Inženýrská činnost
Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle 
příslušné Sm louvy o dílo bude zhotoviteli hrazena v rovnom ěrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období 
od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Smlouvy o dílo. V případě přerušení výkonu 
inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za 
inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu 
kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli pom ěrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část odm ěny za 
inženýrskou činnost, tj. ve výši 40 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné 
Smlouvy o dílo, bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravom ocných rozhodnutí (povolení), a to 
na základě písem ného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní 
moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je  osoba uvedená
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v konkrétní Smlouvě o dílo. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto 
činnost uvedené ve Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci 
inženýrské činnosti.
Veškeré objednatelem předem  schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy 
z katastru nem ovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na 
základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je  osoba 
uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo.

Nové znění:

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedeným i v Rám cové smlouvě.

PŘÍLO H A C

Platby a platební podm ínky

3) Term íny a způsob plateb

Inženýrská činnost
Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 %  celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle 
příslušné Smlouvy o dílo bude zhotoviteli hrazena v rovnom ěrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období 
od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Sm louvy o dílo. V případě přerušení výkonu 
inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní m ěsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za 
inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu 
kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli pom ěrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část odm ěny za 
inženýrskou činnost, tj. ve výši 40 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné 
Smlouvy o dílo, bude uhrazena ve dvou splátkách tj. 18 % celkové (paušální) ceny po vydání rozhodnutí (povolení) a 
ve výši 22 % celkové (paušální) ceny uhrazena po získání všech příslušných pravom ocných rozhodnutí (povolení), a 
to na základě písem ného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní 
moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzeni převzetí) je  osoba uvedená 
v konkrétní Smlouvě o dílo. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto 
činnost uvedené ve Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci 
inženýrské činnosti.
Veškeré objednatelem  předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy 
z katastru nem ovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem  skutečně uhrazené výše, a to na 
základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v tétio věci (osobou příslušnou ke schválení) je  osoba 
uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo.

Původní znění:

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připom ínkám  ve 
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podm ínek Rám cové sm louvy) je

Nové znění:

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připom ínkám  ve 
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podm ínek Rámcové sm louvy) je  |

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že zm ěna platebních podm ínek nem á žádný vliv na sjednanou cenu 
služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nem á vůči objednateli žádné finanční nároky a ani 
v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 se nem ění a zůstávají v platnosti.
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Tento dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho  uzavření a účinnosti dnem jeho  zveřejnění.

Tento dodatek č. 4 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z  nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou 
stejnopisech. Tento dodatek č. 4 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

N a důkaz souhlasu s obsahem  tohoto dodatku č. 4 Sm louvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Českých Budějovicích dne:

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

0  6  - 1 2 -  2018 V Praze dne: 5. 12. 2018

Za Poskytovatele: 

PRAG O PRO JEK T, a.s.

ředitelka Správy České Budějovice předseda představenstva

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby
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