
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: S-8961 /DOP/2016
č. zhotovitele: l 1-6135-0100

,,II/112 Struhařov okružní křiŽovatka a silnice"

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
zastoupena:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
70891095
CZ70891095
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
PPF banka, a.s., Praha 6

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
dále jen ,, Objednatel"

a

Zhotovitel: SpoleČnost ,,II/112 Struhařov - SH + SP"
Sestávajícím se z následujících společností:

Společník l: Sweco Hydroprojekt a.s.
Vedoucí člen společnosti na základě plné moci a smlouvy o společnosti

se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081

zastoupena: Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
Společník 2: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a. 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
dále jen ,, Zhotovitel "
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SUDOP PRAHA a.s. .je zastoupena Společníkem l, na základě Smlouvy o sdružení ve
společnosti ze dne 29.2.2016 (dle přílohy č. l Dodatku)

1.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany uzavřeli Smlouvu o dílo S-8961/DOP/2016 ze dne 1. 4. 2016 a dodatek č. l dne
19.2.2018, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace na úseky - Okružní
křižovatka silnic II/111 x II/112, Silnice II/112 od křižovatky s III/1121 po železniční přejezd nad
obcí Struhařov a Křižovatka II/112 x III/1121 před obcí MyslíC.
Vzhledem k odvolacímu řízení proti vydání územního rozhodnutí pro 2. etapu - Křižovatky došlo
k neúměrnému prodloužení správních lhůt od vydání územního rozhodnutí po nabytí právní moci
územního rozhodnutí. Smluvní strany se z těchto důvodů dohodly k uzavření Dodatku č. 2.

1.2 Úprava termínů plnění pro zpracování dílčích částí se vztahuje na část stavby 2. etapa - křižovatky
- km 0,000 00 - 0,040 00 (křižovatka u MyslíCe); km 1,920 00 - 2,129 91 (okružní křižovatka u
Struhařova)

2.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Termíny plnění se upravují následovně:

2.1.1 PD pro stavební řízení 2. etapy
2.1.2 PD pro provádění stavby 2. etapy -
2.1.3 výkaz výměr 2. etapy
2.1.4 položkový rozpočet stavby 2. etapy -

2.2 Ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změn.

do 150 dnů od nabytí právní moci Ur
do 90 dnů od nabytí právní moci SP
do 30 dnů od nabytí právní moci SP
do 30 dnů od nabytí právní moci SP

3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-8961/DOP/2016 (číslo smlouvy objednatele)
a 11-6135-0100 (číslo smlouvy zhotovitele) ve znění jejího Dodatku č. l ze dne 19. 2. 2018, jejíž
ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

3.2 Dodatek č. 2 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a 3 stejnopisy obdrží
objednatel.

3.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-8961/DOP/2016 byl schválen Radou kraje Usnesením
č. 043-13/2019/RK. ze dne 8.4.2019.

3.4 Tento Dodatku č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho
podpisu

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se
k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a
vážné vůle.
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Příloha l: Smlouvy o sdružení ve společnosti

V Praze dn, O 9 -04- 2019

Za Zhotovitele: Společnost ,,II/112 štruhařov
-SH+ SP"
Společník 1 na základě Smlouvy o sdružení ve
společnosti ze dne 29.2.2016 je správcem společnosti
Sweco Hydroprojekt a.s.

Za Objednatele l) 6 -05- 2019

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva Nartin Herman

radní pro oblm",t investic a veřejných zakázek

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

99 y AÉ

='§

g —

Sweco tčydmprojekt a.s.
ústředí Praha

Táborská 31, 140 16 Praha 4
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SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI
číslo

Společníka l: 11-6135-0199
Společníka l:

podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4
lČ: 26475081 DIČ: CZ26475081
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 7326
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

zastoupen: za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále též ,,Společník 1" nebo ,,Správce")

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
lČ: 25793349 DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

(dále též ,,Společník 2")

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako ,,Společníci"; jsou-li sdruženi vÍce, než dva společníci, budou
ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako ,,Další společníci")

se touto smlouvou sdružuji jako společnici za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o
sdružení ve společnosti (dále jen ,,Smlouva").

L Společnost
1. Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká (,,Společnost"), nebude mít právní osobnost, a

ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společn(ci společně a nerozdílně.

2. SpolečnÍci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

,,11/112 Struhařov - SH + SP"

3. Správa společných záležitostI společnosti se uskutečňuje v $Íd|e Správce na adrese:
Táborská 31, 140 16 Praha 4

ii. společný účel a doba trvání Společnosti
1. Účelem Společnosti je

a) zvýšeni efektivnosti využití vlastních zdrojů SpoIečnIků a dosaženi optimálních podmínek k plněni n(že
uvedené Zakázky;

b) podáni společné nabídky Společníků v zadávacím řIzení na veřejnou zakázku na zhotovení projektové
dokumentace staveb (dále jen ,Zakázky"), jež jsou uvedeny v tabulce v konci tohoto odstavce a jejímž
zadavatelem je středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095 (dále jen ,,Zadávací řízení').
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C) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku SpoIečníků jako nejvhodnější, uzavřeni smlouvy o dílo na
realizaci Zakázky se zadavatelem (,,Smlouva o dílo") a společné poskytnutí plněni, které je předmětem
Zakázky.

Seznam Zakázek, za jejichž účelem byla založena Společnost dle této smlouvy:
11/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice

2. Společnost bude trvat ode dne podpisu této smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z niže uvedených
skutečností:

a) Zadávací řIzení bude zrušeno, a to dnem pravomocného zrušeni;

b) Zadavatel nevyzve Společníky k podáni nabídky k Zakázce, a to dnem, kdy proti rozhodnutí o vy|oučenj
Společníků z důvodu neprokázání kvalifikace již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání
úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vráceni veškerých jistot za
nabídku, dojde-li k němu později

c) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčÍcÍ o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena
se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na
přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých
jistot za nabídku, dojde-li k němu později;

d) uzavřená Smlouva o dílo bude později pravomocným rozhodnutím posouzena jako neplatná;

e) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze nabídky a z uzavřené
Smlouvy o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyp|ývajÍcÍch z poskytnutých záruk);

f) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.

3. Vypořádání práv a povinností SpolečnIků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a povinnostech
Společníků budou sjednány dodatkem této smlouvy.

4. Společníci, kteří podávají společně nabídku, jsou a budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řIzení, zavázáni
společně a nerozdIlně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajÍcÍch
z veřejné zakázky, a dále, že správce společnosti je tímto se souhlasem ostatních společnIků oprávněn jednat
za všechny ostatní společnIky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních společníků, a konečně, že
příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky společnosti bude odpovědnostl Správce
společnosti. Všechny změny a dodatky k této smlouvě budou oznámeny Objednateli. Budou uzavřeny výhradně
písemnou formou v listinné podobě.

5. VŠichni společnÍci jsou a budou také shodně se zněním odstavce 4 smluvně zavázáni po celou dobu plněni
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyp|ývajÍcÍch ze zakázky, pokud budou vyzváni k podáni nabídky a jejich
nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

III. Správce
1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostI (dále jen ,,Správa společnosti"), tedy Správcem,

je SpolečnIk Sweco Hydroprojekt as. Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky se
třetími osobami v souladu s ustanovením ČI. ll odst. 4 a 5 (viz dále odst. 2 a 3 a ČI. tV, odst. 2c) a 4-8 níže).

2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku.

3. Společníci tímto uděluji Správci pInou moc k tomu, aby Společníky zastupoval:

a) ve všech věcech týkajÍcÍch se společné nabídky včetně jejich podpisů a podání zadavateli jakož i v dalších
právních jednáních v zadávacím řIzení před uzavřením Smlouvy o dílo včetně podáni námitek proti
rozhodnutím zadavatele;

b) v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech právních
jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání této smlouvy za Společníky;

C) po uzavření Smlouvy o dílo ke všem právním jednáním souvisejÍcÍm s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně
platebního styku a oprávnění k uzavkáni dodatků ke Smlouvě o dílo.

4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho
statutárního orgánu, jejichž zástupčl oprávněni vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito členové
zmocněním urči.
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lV. Práva a povinnosti Společníků
1. Nad rámec zákonem stanovených povinností se každý Společník zavazuje v rámci společné Činnosti postupovat

s náležitou odbornou péčí a chránit dobré jméno dalších SpolečnIků.

2. O dosažení společného účelu se Společnici přičiňují touto měrou:

a) každý Společník zajisti, aby splnil {ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační
předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody SpolečnÍkŮ splnit má, a v termínu
předcházejichn rozumně termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny
doklady o splněni kvdifikačnIch předpokladů Správci;

b) každý Společník zajistí, že pro vypracováni společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;

C) Správce při splněni součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné nabídky zadavateli, a dále zajisti další
komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího řízen( a po jeho skončeni zařídíi uzavřeni Smlouvy o dílo;

d) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět
projekční a stavební práce v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže
uvedenému rámcovému vymezení:

v níže uvedených podílech:

Společník Podíl

Sweco Hydroprojekt a.s. 80%

SUDOP PRAHA a.s. 20%

3. Podrobné určeni
a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k zadavateli;
b) vymezení dÍ|čÍch plněni poskytovaných jednotlivými SpoIečnIky;
c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činnosti, vynaložených jednotlivými Společníky,
d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti
bude upraveno v dodatku této smlouvy.

4. Správce koordinuje, a přejímá od SpoIečnIků jimi provedené projekční práce formou dÍ|čÍch zdanitelných plněni a
následně jménem všech Společníků dodává formou dÍ|čÍch zdanitelných plnění celkové dílo zadavateli. Správci
náleží za tuto činnost odměna ve výši 6% ceny bez DPH příslušné části díla skutečně realizované v příslušném
měsíci dalšún/i SpolečnIkem/y.

5. Správce poskytuje Společníkům služby spočÍvajÍcÍ ve Správě společnosti. Správci náleží za tuto činnost odměna,
která není zahrnuta v podílu Správce dle odst. 2 tohoto článku.

6. Společníci dbají na dodržování ustanoveni zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti všech
SpolečnIků. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu
ke svému podílu na plněni Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé Společnosti. Další
Spo|ečnÍk/Spo|ečnÍci uplatňuji daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podIlů na plnění Zakázky.
Pro uplatňováni nároku na odpočet daně postupuji SpoIečníci v souladu se ZDPH.

7. k zajištění financováni výdajů na společnou činnost, přijňnáni plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k
provádění dalších finančních operaci prováděných v rámci společné činnosti Správce bude používat svůj běžný
účet č. 1700041 /0100 vedený u Komerční banky a.s. (,,Účet společnosti"). Správce bude mít postavení majitele
účtu. Další Spo|ečnÍk/Spo|ečníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu společnosti.

8. jistota za řádné a včasné zhotovení díla a jistota za odstraněni záručních vad v záruční době budou zadavateli
poskytnuty jako bankovní záruka Správce, podíl na nákladech s tím spojených ponese každý společník v takové
výši, která odpovídá jeho výši a podílu na společnosti.

9. Každý SpolečnIk je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve Smlouvě o dílo. spo|ečnícj
předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v terminu stanoveném pro předložení pojistných smluv
zadavateli.

10. Informace týkajÍcÍ se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblasti,
které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkajIcI se Zakázky, které nejsou zveřejněny zadavatelem, se
považuji za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím
osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupněnÍ třetím osobám je přiměřeně chránit.
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11. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobo
žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokol
společnika na zIskáni nebo plnění Zakázky. Spo1ečnici současně prohlašuj[ že výše uvedenou smlouvu či dohodu
se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.

12. SpoIečnIci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řIzení nepředloží samostatně anebo ve spojeni s třetí osobou
další žádost o účast či nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajisti, aby
tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke spoIečnIkovi ovládanými osobami. Společníci současně
prohlašujI, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla
předložena.

13. Každý společník odpovídá za řádné splnění úkolů, které podle této smlouvy (nebo smluvních dodatků) na sebe
převzal nebo převezme. Každý ze společníků nese veškerou odpovědnost za škodu na jim zajišťované části díla
včetně všech věcí pro něj určených a zajišťovaných tímto společníkem, jakož i za Škody způsobené v důsledku
svého zaviněni. Pokud by se na předaném díle vyskytly vady či nedodělky, budou neprodleně odstraněny tím
společníkem, v jehož dodávkách a výkonech (tzn. v části díla jim zhotovované) se projevily. Náklady na odstraněni
vad díla i případné škody v této souvislosti vzniklé, ponese ten společník, jehož dodávky nebo výkony nebyly
splněny řádně a/nebo včas dle smlouvy o dílo s objednatelem. Těmito náklady se rozumí rovněž výdaje na zjištěni
vad, jejich rozsahu, náklady na dodatečná nezbytná opatření, náklady na opakované kontroly, opakované
předávací procedury apod. O případné sankce a/nebo Škodu bude snížen vyplacený podíl tomu společnÍkovi,
kte'ý ji zavinil. Pokud bude na vině vÍce společníků, budou vyplacené podíly sníženy o sankce a/nebo škodu podle
míry zaviněni (pokud nebude možné určit míru zaviněni, pak podle podílu na společnosti). Tato dohoda řeší
pouze vyrovnání mezi společníky a nemá žádný vliv na odpovědnost vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám, vůči kterým jsou společnici zavázáni společně a nerozdílně.

14. Společnici se řIdí zásadami podnikatelské etiky, poctivého obchodního styku a dodržují principy společenské
odpovědnosti firem a všechny příslušné zákony a předpisy, které se na ně vztahuji.
Politika společenské odpovědnosti (Politika CSR Corporate Social Responsibility) a Pravidla podnikatelského a
obchodního chování (Code of Conduct) skupiny Sweco, kterými se řídí Sweco Hydroprojekt a.s., jsou zveřejněny
na www.sweco.cz (http://bit.ly/VAp6nP, http://bit.ly/1LwmTCk).

V. Závěrečná ustanovení

l. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.

2. Tato Smlouva je vypracována ve třech (3) stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno vyhotovení, jedno
vyhotoveni je určeno pro nabídku veřejné zakázky uvedené v ČI. íl odst.1 pÍsm. c) této smlouvy.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojeni podpisu poslední z osob zastupujÍcÍch Společníky.

V Praze dne 29.02.2016

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha

Táborská 31, 140 16 Praha 4

r1ng)&ňan Moravec, Ph,0, . . .
nřé - Ing. Vladmr Mikde, dseda predstavenstva . . ·mlstopredseda představenstva

V Praze dne 29.02.2016

Ing. Ivan Porn áček
místopředseda př dstavenstv¢1 ,,

SUDOP PR HA a.s.

,.,. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
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