
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 17. 9. 2018, tj.
„1/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky -  VD -  ZDS/AD" 

(ISPROFIN: 3272611005)
02PB-000116

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle

věcech smluvních: 
ve věcech technických:
IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390 
(dále jen „Objednatel")

a

2. SUDOP PRAHA a.s.
Se sídlem:
Zastoupené:

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891 
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany" a kterýkoli z nich jen 

jako „Smluvní strana")

Olšanská 2643/la , 130 80 Praha 3

Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2018 Smlouvu o poskytování služeb, tj.: „1/3 Benešov, 

okružní křižovatka Červené Vršky -  VD -  ZDS/AD" (dále jen „Smlouva").

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění rozsah služeb a 

ustanovení Smlouvy o ukončení poskytování služeb, uvedené v Článku 5. Lhůty plnění, a to 

z důvodu nepředvídané komplikace při získání potřebných podkladů od třetí strany. Jedná se 

o podklad skutečného provedení související výstavby „Obchodního centra Červené Vršky" 

nezbytného pro pokračování plnění předmětu Smlouvy. Realizací Obchodního centra došlo ke 

změně tvaru navazujícího terénu, který tak bylo potřeba geodeticky zaměřit. Výsledkem je 

změna tělesa okružní křižovatky a vyjmutí SO 250, 330 a 860 ze stavby. Související přestavba 

1/3 na 2+1 nebyla zrealizována v původním rozsahu, takže úprava v této zakázce se prodloužila

0 125 m. SO 430 a 460 si zajistí Objednatel sám s ohledem na své Rámcové smlouvy se správci. 

S ohledem na změnu rozsahu stavby je potřeba provést aktualizaci dendrologického průzkumu 

a podkladů pro kácení.

V souvislosti se změnou rozsahu služeb se mění Soupis prací. Nový Soupis prací je Přílohou č.

1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

II.

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně Článku 5 takto: 

Nové znění Článku 5. Lhůty plnění je následující:

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění
Koncept PDPS do 2 měsíců od dodání kompletních 

podkladů
Čistopis PDPS do 3 týdnů od obdržení připomínek 

ke konceptu PDPS
AD zahájení výkonu AD na výzvu 

objednatele, výkon po dobu 
realizace stavby (předpokládaná 
doba realizace stavby 8 měsíců)



ZMĚNA ROZSAHU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
V průběhu zpracování dokumentace došlo k úpravě rozsahu:

Původní cena za VD-ZDS (bez AD) bez DPH 1 545 050,- Kč
Zrušeny byly tyto SO -  méně práce:
SO 250 Zárubní zeď
SO 330 Přeložka kanalizace
SO 860 Úprava oplocení
SO 430 Přeložka kabelů NN ČEZ
SO 460 Přeložka sdělovacích kabelů Telefónica 02
Předmět plnění se rozšířil o tyto práce -  více práce:
2. Koordinační situace - Aktualizace zaměření a IS od DSPS 
OC Červené Vršky
SO 101 Rozšíření úpravy silnice 1/3 o vazbu k režimu 2+1 DSPS 
SO 801 Aktualizace dendrologického průzkumu
Nová cena za VD-ZDS (bez AD) bez DPH 1 545 050,- Kč

AD bez DPH -  cena se nemění
Celková cena 1 675 050,- Kč

Nový Soupis prací upravující cenu rozsahu je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho 

nedílnou součástí. Celková cena díla ve výši 1 675 050,- Kč bez DPH se nemění.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se 

nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3. Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. 

Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Příloha dodatku č . l  -  Oceněný soupis prací

V Praze dne 2 3 - 11-  2018 

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 2 2

Poskytovatel: 
SUDOP PRAHA a.s.

- 11-  2018

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390


