
„Napojení silnice 11/413 na silnici 1/38 - DSP + IČ-SP včetně MPP“

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce (2017), č. 01UK-002969

č. smlouvy Objednatele: 03PT-003729 
č. smlouvy Zhotovitele: |doplm dodav ulelj 
(dále jen ,,Smlouva“)

mezi

v  v

Ředitelstvím silnic a dálnic CR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
CZ65993390

IČO:
DIČ:
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 
2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v. Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
zastoupeným

bankovní spojení:
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce'1 a „Společník 1“ 
a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupeným

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368 

jako „Společník 2“

a
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zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016
a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v. Kominárska 2 ,4 , Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03 
zastoupeným

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného registra Okresného sudu Bratislava 
I, oddíl B, vložka 378

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným
IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 
zastoupeným
IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645 

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016
a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31 
zastoupeným

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v: Praha 2 ,1. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
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zastoupeným

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

(dále jen „Zhotovitel4')

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění44), a to dle zadání objednatele v tomto 
rozsahu a členění:

-  zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon inženýrské činnosti k 
SP včetně majetkoprávního projednání na akci „Napojení silnice 11/413 na silnici I/3844.,

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami definovanými 

v Rámcové smlouvě na projektové práce (2017) (číslo smlouvy: 01UK-002969) a dále obecně 
závaznými právními přepisy a normami RSD ČR a Ministerstva dopravy.
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené seřídí Rámcovou 
smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen 
„Rámcová smlouva44).

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako souěet cen 
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. projektové práce (DSP):
bez DPH: 2 701 000,- Kč
DPH: 567 210,-Kč
včetně DPH: 3 268 210,- Kč
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b. inženýrská činnost k SP vč. majetkoprávního vypořádání:
bez DPH: 1 256 850,- Kč
DPH: 263 939,- Kě
včetně DPH: 1 520 789,- Kě

za dílo tak činí:
bez DPH: 3 957 850,- Kě
DPH: 831 149,- Kě
včetně DPH: 4 788 999,- Kě

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 

Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené dílčím plnění.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo 
připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je 
Ing. Michal Demel.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: od výzvy Objednatele 
ukončení prací:
Koncept DSP -  do 5 měsíců od výzvy k zahájení plnění
Čistopis DSP -  do 2 měsíců od předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DSP 
IČ-SP + podání žádosti o SP -  do 6 měsíců od předání čistopisu DSP
MPP -  do 15 měsíců od předání aktualizovaného ZE po zápise oddělovacích GP

2. Zhotovitel předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel 
následně v přiměřené lhůtě oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem 
zapracovány do čistopisu dokumentace.

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika, Jihomoravský kraj.
Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci: dokumentace pro územní rozhodnutí (aktualizace 12/2017); podrobný GTP 
(06/2017).

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové smlouvě) -  nejsou stanoveny.
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Článek V.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 
dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne - g -Oí" 20V3 V Praze dne 02.04.2019

PODEPSÁN PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

Ředitel Závodu Bmo předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci
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Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění 

Napojení silnice 11/413 na silnici 1/38 

Zdůvodnění zakázky:
Stavba Napojení silnice 11/413 na silnici 1/38 (Znojmo obchvat I, etapa I) je součástí souboru 
staveb obchvatu města Znojma, jejímž účelem je odklon tranzitní dopravy mimo město 
Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí 
v celém městě. Předmětnou stavbou se dokončí severní část obchvatu a vznikne 
provozuschopný celek s napojením do stávající silniční sítě.
S ohledem na dokončenou projednanou aktualizovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí 
lze zahájit přípravu navazujících stupňů projektové dokumentace -  DSP a IC lc SP včetně 
MPP.

Předmět plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování DSP, výkon inženýrské činnosti k SP včetně 
majetkoprávního projednání na akci „Napojení silnice 11/413 na silnici I/38“.

Jedná se o veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace v požadovaném stupni 
včetně všech potřebných podkladů nutných ke zpracování a projednání technického řešení s 
dotčenými orgány státní správy, samosprávy, vlastníky technické a dopravní infrastruktury a 
ostatními účastníky stavebního řízení.
Dále je předmětem činností inženýrská činnost k získání všech potřebných stavebních 
povolení a činnosti vztahující se k majetkoprávnímu projednání stavby.
Y dokumentaci budou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů z předchozího 
stupně dokumentace.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:
Při realizaci jednotlivých projektových stupňů a související IČ je „Poskytovatel povinen 
dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny „Objednatele'4, dále je povinen dodržovat 
vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; 
vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. 
srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, dodatku č. 1 schváleném 
Ministerstvem dopravy pod č. j. 66/2018- 120-TN ze dne 19. března 2018 (dostupná 
na webových stránkách www.pipk.cz)
Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
Předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map 
pro komunikace provozovaných ŘSD ČR - B2/ C 1, v platném znění 1
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Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, v platném 
znění
Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR -  C3, v platném

znění
Předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek pro ŘSD ČR -  
C4, v platném znění
Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich
čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4), v platném znění
Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
dále dle podmínek RS ev.ě. 01UK-002969

Vyklad pojmů, zkratky a jejich význam;
„SP“ se rozumí pravomocné stavební povolení,
„DSP“ se rozumí projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení zpracovaná 
v rozsahu dle přílohy č. 8 k vyhlášce ě. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jakož i v souladu s obecně závaznými 
právními a technickými předpisy a souvisejícími směrnicemi,
„DSP k projednání nebo Koncept DSP“ se rozumí zpracovaná projektová dokumentace ve 
smyslu „DSP“, která je určená k projednání se všemi dotčenými orgány státní správy, 
ostatními institucemi a osobami, které se účastní stavebního řízení,

v
„Čistopisem DSP“ se rozumí Koncept DSP doplněný o připomínky dotčených orgánů státní 
správy, ostatních institucí a osob, které se účastní stavebního řízení,

v

„IC k SP včetně majetkoprávní přípravy“ se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti 
k zajištění pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí, 
zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí. Jedná se 
zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány 
státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, 
rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání 
příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření a stanovisek, 
sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho 
podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných 
projednáním stavby apod.
- včetně majetkoprávní přípravy, zejména seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných 
katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, 
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem, 
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech 
typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky -  fyzickými i 
právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření 
smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy 
popř. vkladu nebo záznamu do KN (katastru nemovitostí), jednání s příslušnými katastrálními 
úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání 
návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění,
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sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o 
zřízení VB se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o 
zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, 
získání rozhodnutí o vyvlastnění apod.,

„ZE“ se pro potřeby této smlouvy rozumí záborový elaborát,
„GP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí geometrické plány,
„KN“ se rozumí katastr nemovitostí,
„MPP“ se rozumí majetkoprávní příprava stavby

Požadavky na zpracování DSP:
1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací prostudovat veškerou zpracovanou 

projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti s touto dokumentací související.
2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 měsíce od pokynu k zahájení prací na předmětu 

díla svolat první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a 
stanoven postup realizace předmětu díla -  harmonogram plnění.

3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit provedení všech souvisejících průzkumů 
nutných pro zpracování předmětu díla

4) Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory k průběžnému informování objednatele o 
postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zároveň objednatel poskytne 
maximální součinnost v rámci své účasti na jednáních svolaných zpracovatelem ve 
vztahu k předmětu plnění.

Požadavky na výkon IČ ke stavebnímu povolení
1) Výkon IČ k zajištění všech potřebných stavebních povolení stavby bude realizován v 

rozsahu uvedeném v Příloze ě. 3 -  Podrobná specifikace ceny.
2) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ ke 

stavebnímu povolení stavby.

Požadavky na výstupy a počty plnění - vyhotovení projektové dokumentace:
Dle podmínek RS ev.č. 01UK-002969 (viz. příloha A VOP)

Termínv plnění
Koncept DSP -  do 5 měsíců od výzvy k zahájení plnění
v

Čistopis DSP -  do 2 měsíců od předání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
v

IC-SP + podání žádosti o SP -  do 6 měsíců od předání čistopisu DSP
MPP -  do 15 měsíců od předání aktualizovaného ZE po zápise oddělovacích GP

Způsob platby
Dle podmínek RS ev.č. 01UK-002969 (viz. příloha C VOP)
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Příloha č. 2 -  Technické podmínky plnění smlouvy

DSP bude zpracována dle:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. 
srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, dodatku ě. 1 schváleném 
Ministerstvem dopravy pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018

• Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

• B2/C1 -  Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 
digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění

• C2 -  Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, 
v platném znění

• C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, 
v platném znění

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

• Vyhláška ě. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 
323/2017 Sb.

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, v platném znění

• Vyhláška ě. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění 
vyhlášky č. 367/2005 Sb.

• Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění

• Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění

• Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí

• Vzorové listy staveb pozemních komunikací

• Metodické pokyny, směrnice

• Technické podmínky MD



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

Napojení silnice 11/413 na silnici I/38
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka £. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladu 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

1,288% 0,600%
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) 
Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součásti Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce £. 1 a  rozepsaných cen v 
tabulce č . 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a S. část IČ k SP 
Rozdíl:



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle .Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikacF (dále pouze Směrnice), schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikaci pod č . J. 66/2018-120-TN ze  dne 19. března 2018, s účinnosti od 1. dubna 2018 v  platném
zněn i v  rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Napojení silnice 11/413 na silnici 1/38

Pú7n ; Ucfj3zeč M  . Ilutó fryfiky

HoďJiffvá sazba KCftod.

A. Průvodní zpráva
1. identifikační údaje________________________________________
2. Členěni stavby na objekty a technická a technologická zařízeni
3. Seznam vstupních podkladů________________________________
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis tížemi stavby_______________________________________
2. Celkový popis stavby______________________________________
3. Připojení na technickou Infrastrukturu________________________
4. Dopravní řešení__________________________________________
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životni prostředí a jeho ochrana____________
7. Ochrana obyvatelstva_____________________________________
8. Zásady organizace výstavby_________________________________
9. Celkové vodohospodářské řešení____________________________
C. Situační výkresy__________________________________________
1. Situační výkres širších vztahů________________________________
2. Katastrální situační výkres__________________________________
3. Koordinační situační výkres_________________________________
4. Speciální situační výkres___________________________________
D. l  Dokumentace objektu a technologických zařízeni - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků_______________
1.1 Technická zpráva________________________________________
1.2 Výkresy________________________________________________
2. Mostní objekty a zdi_______________________________________
2.1 Technická zpráva________________________________________
2.2 Výkresy________________________________________________
3. Vodohospodářské objekty - odvodněni pozemní komunikace______
3.1 Technická zpráva________________________________________
3.2 Hydrotechnické výpočty__________________________________
3.3 Statické výpočty_________________________________________
3.4 Výkresy________________________________________________
4. Objekty osvětleni pozemní komunikace_______________________
4.1 Technická zpráva________________________________________
4.2 Výkresy________________________________________________
5. Objekty podzemních staveb________________________________
5.1 Technická zpráva________________________________________
5.2 Výkresy________________________________________________
5.3 Statická část____________________________________________
6. Objekty zařízeni pro provozní Informace a pro Inteligentní dopravní
6.1 Technická zpráva________________________________________
6.2 Výkfesy________________________________________________
7. Objekty drah____________________________________________
8. Objekty pozemních staveb_________________________________
9. Ostatní stavební objekty___________________________________
10. Požárně bezpečnostní řešení_______________________________
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízeni - technologická
2.1 Technická zpráva________________________________________
2.2 Výkresy _  _  _
Dokladová část_____________________________________________
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjádřeni dotčených
2. Doklad podle Jiného právního předpisu________________ ______
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle
jiných právních předpisů (zaměření území)______________________
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem____________________
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy________
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky Jednání vedených
Související dokumentace, podklady a průzkumy__________________
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF_____________________________
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL____________________________
3. Projekt odpadového hospodářství____________________________
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy_________
5. Dendrologický průzkum nebo Jeho aktualizace_________________
6. Průzkum Inženýrských sítí vč. jejich ověřeni správci______________
7. Podrobný pedologický průzkum__________________________
8. Hluková studie nebo její aktualizace__________________________
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie_____________
10. Rozptylová studie nebo Její aktualizace_______________________
11. Rešerše geotechnického průzkumu__________________________
12. Hydrogeologický posudek_________________________________
13. Posouzeni stávajících objektů v blízkost? stavby________________
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní_______________

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele (Geometrické plány,
záborový elaborát, aj.)_______________________________________
Odhad stavebních nákladů________________

Plán DQ2P_________________________________________________
Reprografie________________________________________________ a
SOUČET celkem za D SF lbez DPH) | | | 2 701 000

V Praze dne 02.04.2019

V Praze dne 02.04.2019



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

Napojení silnice 11/413 na silnici 1/38

P ozn .: U chazeč v y p ln í h o d in o v o u  sa zb u  -  ž lu té  b u ň k y

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Projednání s  dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s  cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák.
231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
a k tn a li7 a re  wýnnňfn  v é š e  nHwnriů 7 e 7 P F ___________________________________
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném
zněni_________________________________________________________
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa
- vyjádření dle § 18 zák, 254/2001 o vodách______________________
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s
povrchovými vodamia podzemními vodami_________________________
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do

__ vodních toků__________________________________________________
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně

___rostoucí mimn les______________________________________________
- vyjádřeni, souhlasy a rozhodnutí zák,114/1992 Sb. v platném znění

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O
ochraně přírody a kraiinv -  souhlas se zásahem do VKP______________
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 S b .. O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť

__ chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů_________
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití

___územ! do 5Q m.od okraie lesa_____________________________________
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé

__ a dočasné odnětí PUPFL________________________________________
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní 
n a m á tk v _____________________________________________________________________
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky_________________________
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č.
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici

- rozhodnuti podle § 77 odst. 1, pism. a zákona č. 361/2000 Sb. O
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu_________
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF_________________________________
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných 

zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb.

___ 7 ř  8 1 /1 9 8 8  f ih  -w č o rh  ' /  n lg tn pm  7npní____________________________________
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném

znění -  požární ochrana_________________________________________
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 

postižené občany_______________________________________________
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném

znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)____________________________
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci
stavebního řízeni_______________________________________________

CAST A -C E L K E M

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu______________________________________________
obstaráni všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov________
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod
věcným břemenem______ ________________________________________
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k
pozemku nastaly před 1 .lednem 1993_______________________________
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků______
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: _______________________________



A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodařeni, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní ai.
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavřeni smlouvy
jednáni vedoucí k projednáni dědictví, odstraněni zástavních prav (jednáni 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN 
(smlouvy o převodu ai.)
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod.)
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízeni odnětím či omezením 
vlastnického práva
zajištění souhlasu vlastníků k dotčeni ochranného pásma lesa ( bo m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím 
ze ZPF a k uložení přebytečné ornice
zajištění pravomocného rozhodnutí o vvvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti 
o stavební Dovolení.
ČÁST B CELKEM

___________SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C_________

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k lč  zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
maietkopráví přípravy
ČÁST D CELKEM 189 000
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 1 256 850

V Praze dne 02.04.2019
-  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

V Praze dne 02.04.2019
-  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci


