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** , *" Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. l

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Č. smlouvy: S-2133/DOP/2017 (objednatel), 17TD10099 (konzultant),
Č. rámcové smlouvy TDI S-16587/DOP/2016

mezi

objednatelem:
se sídlem:
zastoupený:

IČO: 70891095
bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Středočeský kraj
Zborovská 81/1 l, 150 21 Praha 5
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných
zakázek

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, p. o.

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

konzultantem: ,,SdruŽení IBR Consulting - Mott MacDonald - ŠATRA - BUREAU
(vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)"

zastoupené na základě Smlouvy o společnosti ze dne 6. 5. 2016 (viz Příloha č. l) vedoucím
společníkem sdružení:
IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:
IČ: 25023446; DIČ: CZ25023446
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C,
vI. 235748
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další společník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Praha l, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00
zastoupený: Ing. Radko Buckem a Ing. Janem Loškem, jednatelé
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soudu v Praze, oddíl C.,
vložka 14051

další společník: ŠATRA, spol. s r.o.
se sídlem Praha 2, Sokolská 32, PSČ 120 00
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednateleni
IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 3014

další společník: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
se sídlem Praha - Krč, Olbrachtova 1589/1, PSČ 140 00
zastoupený: Ing. Jakubem Kejvalem, jednatelem
IČO: 26165007 DIČ: CZ26165007
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 76078

(dále jen ,,konzultant") na straně druhé

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek Č. l

k Prováděcí smlouvě Č. S-2133/DOP/2017 ze dne 18. 9. 2017 (dále jen ,,Smlouva"), jejímž
předmětem byl výkon občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na
stavbě:

,JI/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic"

Článek I.

Rozhodné skuteČnosti
1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v důsledku změny termínu fyzického

dokončení stavby.

2. Objednatel a konzultant shodně prohlašují, že se jedná o zrněnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, která se podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek nepovažuje za podstatnou. Jelikož dodatečné plnění od dodavatele
původní veřejné zakázky nebylo zahrnuto v původním závazku. je tato změna nezbytná,
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neboť změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení
nákladů. Hodnota dodatečného plnění činí 26,37 % původní hodnoty zakázky a nepřekročí
50 % původní hodnoty závazku.

Článek II.

Změna Smlouvy

l. Z důvodu neočekávaného prodloužení doby výstavby, zaviněné zejména na straně
zhotovitele stavby, a následným komplikacím při předčasném ukončování stavby a
rozvázání smluvních vztahů se zhotovitelem stavby, se smluvní strany dohodly na
následujících změnách Smlouvy:

1.1. Článek II. (Cena za poskytované služby) odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým
zněním:

Cena v prováděcí smlouvě bez DPH:

Navýšení ceny Dodatkem č. l bez DPH:

Celkem VC. Dodatku č. l bez DPH:

Celkem DPH 21 %:

Celkem včetně DPH:

1 710 500,00 Kč

451 000,00 Kč

2 161 500,00 Kč

453 915,00 Kč

2 615 415,00 Kč

1.2. Článek III. (Doba a místo plnění) odst. l Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Doba plnění veřejné zakázky do 14 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení
plnění této veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení:
Termín dokončení:

08/2017
12/2018 (zajištění kolaudace a dokladová
část stavby) - termín byl dodržen
+ 2 měsíce na majetkoprávní dokončení
stavby a kolaudaci

1.3. Příloha C Smlouvy - Oceněný soupis prací se doplňuje novou přílohou, viz příloha
tohoto Dodatku - Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací

Článek III.

Závěrečná ustanovení

l. zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku
č. l, zůstávají neměnná.
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2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv, který provede objednatel

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží
shodně po dvou.

4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 045-
08/2019/RK ze dne 4.3.2019.

5. Přípravy k uzavření tohoto Dodatku č. 1 započaly v řádném termínu, ale z důvodu
zdlouhavých úředních procesů bylo jeho uzavření možné až po uplynutí řádného termínu
k uzavření. Obě strany jsou s tímto srozuměny a neuplatňují vůči protistraně žádné sankce.

Přílohy:
Příloha č. l - Smlouva o společnosti

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací

V Praze dne O 3 -OL- 2019 V Liberci dn' 05 -03" 2019

za objednatele:
Středočeský kraj

za konzultanta:
,,Sdružení IBR Consulting - Mott
MacDonald - ŠATRA - BUREAU
(vedoucí sdružení IBR Consulting,
s.r.o.)", zastoupené vedoucím
společníkem: IBR Consulting, s.r.o.

Martin Herma
radní pro oblas vestic a veřejných zakázek

Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti

QOČESKy
A.Š' %

j; '-l Z

..m

1BR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 OD Praha 9
lČ:25023446
DlČ,CZ25023446 @
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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

mezi

IBR Consulting, s.r.o.

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

ŠATRA, spol.s r.o.

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. S r.o.

uzavřená dne 6.5.2016

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

Smluvní 6tmny
IBR Cowultlng, s.r.o., se sídlem Praha 9, Sokolovská 3521215, Vysočany, PSČ 19000, Česká
republika, lČ 25023446, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 235748, jednající Ing.
Františkem Benčem, jednatelem

(dále jen ,,IBR" nebo ,,Vedoucí gpolečnfk")

a
Mott MacDonald CZ, spol. 8 r.o,, Prdia i, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000, Česká RepublikZ IČO:
48588733, vedená u Městského soudu v Praze, spisová mačka: C 1405 j, zastoupená dvěma jednateji,
Ing. Radko Buckem a Ing, Tomášem Parákcm

(dále jen ,,MOTT" nebo ,,Další spokčník")

a
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SATRA,gpol,s r.o., Pi-aba 2, Sokolská 32, PSČ ]2000, Česká R¢publm ičo: 18584209, vedená u
Městského soudu v Praze. spisová značka: C 3014, jednající Ing. l.udvfkeín Šajtarem, jednatclem

(dále jen nSATRA" nebo ,,Další 8poleČník")

a
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spoL r.o., PraU - Krč, Olbrachtova 1589/1, PSČ
14000, ČeskA R¢publik% IČO: 26165007, vedená u Městského soudu v Praze, spisová mačka: C
76078, jednající Ing. Jakubem Kejvalem, jednatelem

(dále jen ,,BUREAU " nebo ,,Další spoIečnM')

(Smluvní strany dále také ,,Spokčnfcř)
uzavřely následující smlouvu o společnosti ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89ň012 Sb.,
občanského zákoníku a § 51 odst. 6 zákona č. 137ň006, o veřejných zákázkác!ľ ve mění pozdějších
předpisů (dále jen "Smlouva").

ČlAoek L
Úvodnf wtanovení

1.1 Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Česká republiká, IČ
70891095 (dále jen ^davater), zveřejnil 18.03.2016 ve Věstníku veřejných zaká=k
MMR ČR Oznámení o zakázce:

cv. č. 517285, s přesným názvem ,,Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a
koordinátora BOZP u staveb silnic IL a III. tříd ve Středočeském kraji",
(dále jen ,,Veřejná zakázka").

Článek II.
Účel Společnosti

(A) Společníci rmjí zájem se společně ucházet o Veřojnou zakázku, společně podat žádost o účast
a prokázat splnění kvalifikace (dále jen ,,Žádo8t o účaď') a dále připravit a podat společnou
nabídku na Veřejnou zakázku v případě, že je Zadavatel vyzve k podání nabídky a zveřejněné
obchodnf podmínky a zadávací podmínky budou pto Společníky akceptovatelné (dále jen
,,Společná pro rámcovou 8m]ouvu"), a v případě výběru jejicb Společné nábídky
pro rámcovou smlouvu jako nejvýhodnější pro Zadavatde uzavřít se Zadavatelem příslušnou
RAmcovou smlouvu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic Il. a III.
tříd ve Středočeském kraji při realizaci veřejné zakázky dle Společné nabídky pro rámcovou
smlouvu (dále jen »RÄmcová smlouva") a v případě uzavření Rámcové smlouvy se
Zadavatelem podat v zadávacím řízení organizovaném Zadavatelem na základě Rámcové
smlouvy (dále jen ,,mkitendŕ') společné nabídky na dílčí zakáZky (dále jen ,,Společná
nabídka pm realizační gm]ouvu") a v případě výběru jejich Společné nabídky pro realizUní
smlouvu v minitenďru jako nejvýhodnější pro Zadavatele uzavřít se Zadavatelem příslušné
realizační smlouvy (dále jen ,,Realizační mlouva").

Článek III.
Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem této Smlouvy je založení Společnosti za účelem specifikovaným v ČI. 1I. této
Smlouvy a úprava práv a povinností Společníků této Společnosti při naplňování jejího účelu.

3.2 Společnici prohlašují, že se nebudou účastnit zadávacího řfzerň m Veřejnou zakáUu sami,
v jiné společnosti nebo na základě smlouvy s třétími stranami nebo jako subdodavatel třetí
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strany. Společnici dále prohlašují, že vyvinou veškeré rozumné úsilí vedoucí k včasnémů a
řádnému splnění všecb podmh)ck obsažených v kvalifikační dokumentaci (dále jen ,,KD") a
v zadávacích dokumentacích (dále jen ,,ZD") Veřejné zakázky a doručí veškeré dokumenty
nutné pro přípravu Žádosti o účast, včetně dokumentů prokazujících splnění kvaliňkačnfch
předpokladů, pro přípravu Společné nabídky pro rámcovou smlouvu a pro pHpravu Společné
nabídky pro realizační smlouvu.

3.3 Každý ze společníků prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ČI. 3. 2. KD a
profesního kvaliňkačního předpokladu dle ČI. 3. 3. KD. Ostatní kya]inkačn{ předpoklady
budou Společníci prokazovat společně podle dohody společníků o obsazení jednotlivých členů
ealizačnfho týmu a předložení významných služeb, viz příloha č. ] této Smlouvy.

3.4 Společníci sc zavazují poskytnout včas veškerou nutnou součinnosl podpom, podklady a
informace, které mohou být důvodně požadovány Zaävatekm.

ČláDek IV.
Jednání SpoIečnoňi mveoek

4.] Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: ,,Sdružení IBR Congu]tmg - Mott
mcDoRald - šatra - BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulthg, s.r.o.)", se
sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Kontaktní osobou je:
Bc. Olaf Zuckerstein, obchodní ředitel JBR Consulting, sx.o.
tel.: mobil: e-mail:

4.2 Společníci se dohodli, že IBR bude Vedoucím spoIečMkem. Další společníci tímto zmocňují
Vedoucího společníka jednat jménem Společnosti vůči Zadavateli i třetíni osobám. Vedoucí
účastník toto mocněni přijímá.

4.3 Vedoucí společmk se zavazuje činit jménem Společnosti veškeré potřebné úkony související
s Veřejnou zakázkou, zejména se zavazuje podat jménem Společnosti Žádost o účast, po
podpisu zvIáštního dodatku k této Smlouvě (dále jen" UJednánř') Společnou nabídku pro
rámcovou smlouvu a v případě úspěchu podepsat se Zadavatelem příslušnou Rámcovou
smlouvu, dále podat Společnou nabídku pro realizační smlouvu a v případě úspěchu v
minitendru podepsat se Zadavatelem příslušnou Realizační smlouvu. Další společníci sc pro
tyto účely zavazují poskytnout Vedoucímu společníku veškerou potřebnou součinnost.

4.4 Vedoucí společník se zavazuje jednat za Společníky jménem Společnosti v souladu
s ustanoveními této Smlouvy a oprávněnými zájmy Společníků.

Článek V.
Odpovědnost Společníků

5.1 Společníci se zavazují, že budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahů vmiklých v souvislosti s Veřéjnou zakáZkou zavázáni společně a nerozdllně, a to po
celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu ůvání jiných závaZků vyp]ývají¢ích z Veřejné
zakázky. Všichni Společníci budou takto smluvně zavázáni po celou dobu plnění Veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřojné zakázky, Rámcové smlouvy
a Realizační smlouvy. Společníci společně a každý jednotlivě jdnotlivč budou zavázáni
setrvat ve Společnosti po celou dobu trvání Rámcové smlowy a Realizační smlouvy, nebude-
ii takový stav v rozporu s obsahem obecně závazné právoí úpravy.

5.2 Společnou a nerozdílnou odpovědností Společníků vůči třetím osobám vŠak není dotčeno
právo na regresní náhradu mezi Společníky pro případ, že povinnost porušil či škodu způsobil
pouze některý z nich.



5.3 Vedoucí společník bude oprávněn jednat za Další společníky za podmínek článku VI. odst,
6.2. níže a přijímat úvazky a pokyny pro a za každého z Dalších společníků. PHjem plateb qkj
Zadavatele a jejich distribuce mezi Společníky bude odpovědností Vedoucího společníka.

Článek VI.
vzájemnA práva a povihnoBti Společníků

6.1 ommí vzájemná práva a povinnosti Společníků budou upravena v Ujednáni, které se
Společníci zavazují podepsat před pK)dánhn Společné nabídky pro rámcovou smlouvu;
Vedoucí společník je oprávněn podat za SpQ]ečníky jménem Společnosti Společnou nabídku
pro námcovou smlouvu až po uzavření Ujednání k této Smlouvě.

6.2 Při přijhnání jakýchkoliv roZhodnutf týkajfcích se výkonu jejich práv a plnění povinností
podle této Smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy a/nebo Realizační smlouvy budou Společníci
rozhodovat jednomyslně, jednat v dobré víře a v nejlepším zájmu Společnosti a všech jeho
členů (Společníků).

6.3 Nasazení pracovních sil a věcných odpovědností jednotlivých Společníků a platební podmínky
mezi Společníky vztžíhujfcí se a související s plněním RAmcové smlouvy a Realizační smlouvy
budou řešeny v Ujednánf.

6,4 Podrobná úpmva vedení a řízení Společnosti úprava schva1ovéní právních jednání
Vedoucího společníka bude Společníky sjednána v Ujednání.

6.5 MOTT si vyhmzuje právo kdykoliv odmítnout podání Společné nabídky pro rámcovou
smlouvu a Společné nabfdky pro realizační smlouvu. V takovém případě vyrozumí ostatní
Společníky o odmítnutí podání Společné nabídky pk) rámcovou mlouvu nebo odmítnutí
podání Společné nabídky pro realizační smlouvu a Vedoucí společník není oprávněn
Společnou nabídku pro rámcovou smlouvu nebo Společnou nabídku pro rmlizační smlouvu
podat, V takovém případě nenáleží ost8mím Společníkům jakýkoliv nárok na jakoukoliv
náhradu,

Článek VII.
Majetkové vztahy

7.1 Každý ze Společníků se zavazuje nést své náklady, které mu případně vzniknou v souvislosti
s přípravou, vjMnáváním a podáním Žádosti o účast a přípravou, vyjednáváním a podáním
Společné nabídky pro rámcovou smlouvu a Společné nabídky pro realizačoí smlouvu, není-li
v této Smlouvě či v Ujednání výslovně stanoveno jinak.

Čl&íek VIII.
Zánik Společnosti

8.1 Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavřáií této Smlouvy.
8.2 Společnost může zaniknout písemnou dohodou všech Společníků.
8.3 Společnost trvá a práva a povinnosti Společníků jsou platná a účinná na dobu určitou, a to dne

marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí Zadavatele o vyloučení
Společníků ze zadávacího řízení nebo o výběru jiných uchazečů o veřejnou zakázku než
Společnost a podpisu RAmcové smlouvy s takovými uchazeči případně uzavřéní všech
Realizačních smluv s jiným uchazečem než Společností. V případě, Že Společná nabídka pro
rámcovou smlouvu bude v řízení vybrána jako ekonomicky nejvhodnější či jinak bude
Společnost vyzvána Zadavatelem v souladu $ platnými právními předpisy a zadávacími
podmínkami v zadávadm řízení, aby uzavřelo Rámcovou smlouvu a dojde k uzavření
Rámcové smlouvy, prodlužuje se její platnost a účinnost až do dokončení realizace veřejné
zakázky a po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Rámcové smlouvy V případě, žie

- 4 -
11(,7 C/



Společná nabídka pro realizační smlouvu bude v minitendru vybrána jako ekonomicky
nejvhodnější či jinak bude Společnost vyzvána Zadavatelem v souladu s platnými právnfmi
předpisy a zadávachni podmínkami minitendnl aby uzavřela Realizační smlouvu a dojde
k uuvřcní Realizační smlouvy, prodlužuje se jejf platnost a účinnost až do dokončení
realizace Veřejné zakázky a po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Realizační
smlouvy.

Článek IX.
Závěrvčná ugt$ulovení

9.1 Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ph'slušnýini ustanoveními obecně závazných
pďvních předpisů České republiky.

9.2 Tato Smlouva je podepsána v pěti (S) vyhotoveních v českém jaz¥ce, z nichž všechna mají
povahu originálu.

9.3 Při plnění prúv a povinností dle této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvu jsou
Společníci povinni dodržovat platné právní normy v oblasti boje proti korupci a legalizaci
výnosů z trestné činnosti, včebíě Úmluvy o boji proti podpláceni zahraničních veřejných
činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (OECD), viz sdělení MZV č. 25ň000
Sb.m.s. Ve stejném rozsahu jsou Společnici povinni k plnění povinnosti dle váy první zavázal
své zástupce a zaměstnance,

9.4 Každý Společník obdrŽí jedno vyhoWvenf Smlouvy, a jedno bude podáno jako součást Žádosti
o účast v rámci Veřejné zakáZky a jedno bude případně podáno jako součást Společné nabídky
pro rámcovou smlouvu,

9.5 Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem podpisu všemi Společníky.
9.6 Veškeré měny, Ujednáni či dodatky k této Smlouvě musí být činěny písemně 8 řádně

podepsány všemi Společníky

9.7 SUmy prohlašují, že si text Smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, který vyjadřuje
jcjicb svobodnou a opravdovou vůli, na důkaz čehož pHpojují oprávněné osoby Společníků
své podpisy.

V Praze dne 6. května 2016

Ing. František Benč, jednatel
IBR Consulting, s.r.o.
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Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací

Služba funkce počet počet dni" Počet dní Denni Cenasazba*)
měsíců v měsíci celkem Kč

A) Technická dozorčí správa :
Asistent speciaiista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 1 2C' 20 4 849,46 KČ 96 989
PomocnY pracovník správce stavbv pro inženýrinp l 20 20 4 849,46 KČ 96 989
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) l 20' 20 4 849,46 KČ 96 989
Asistent speciaiista trubní vedení l 20' 2C' 4 849,46 KČ 96 989
Koordinátor BOZP l 13 13 4 849,46 KČ 63 043
A Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 451 000
Celkem bez DPH : 451 000

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytováni, hardware, software,
mobil, apod.

**) je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru

V Liberci dne 29. 08. 2018

Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti
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