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SU AOOB4797 MHMPXPBU6MUH

AStejnopis ě.:

Dodatek ě. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO 

č. DIL/22/03/000316/2018

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele Technická správa komunikací hl. m. Prahy: 3/14/2300/99 
číslo smlouvy nového objednatele 1NV MHMP: DIL/22/03/000316/2018 
číslo smlouvy dodavatele: 15 089 202

„Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh, vypracování DŮR a inženýrská 
činnost pro křižovatku Průmyslová - Poděbradská46

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY VE STUPNI DÚR A 
INŽENÝRSKÁ ČINNOST SE ZAJIŠTĚNÍM VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Hlavni město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 
Bankovní spojeni: PPF banka a.s., Praha 
č. ú.: 20028-5157998/6000 
zastoupen:
- ve věcech smluvních: Ing. Karlem Prajcrem. ředitelem odboru investičního 
MHMP
- ve věcech technických: Ing. Vladimírem Matějovským, referentem odboru 

investičního MHMP

2. Dodavatel: SUDOP PRAHA a.s.
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a. PSČ 130 80 
IČO: 25793349 
DIČ: CZ25793349
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. ú.: 51-2489990247/0100
zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou. místopředsedou 
představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem. místopředsedou představenstva 

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Ježek, vedoucí Střediska silnic a dálnic

(mimo podpisu Smlouvy a jejich případných dodatku)
- ve věcech technických: Ing. Petr Hradil



1Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „občansky' zákoník**) k této smlouvě dodatek č. 2 (dále jen 
„dodatek" nebo „tento dodatek").

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna názvu odboru magistrátu hlavního města 
Prahy. S účinností od l. 1.2019 byla změna z názvu odboru strategických investic na odbor 
investiční. Dále dochází ke změně názvu předmětu plnění smlouvy, k upřesnění rozsahu a 
terminu zpracováni dokumentace.

II. Předmět plnění

1. Z důvodu změny názvu stavby č. 42126 Kbelská na nový název stavby ě. 42126 
Průmyslový polookruh, dochází ke změně názvu plnění z původního názvu „Stavba č. 
42126 Kbelská, vypracování DUR a inženýrská činnost pro křižovatku Průmyslová - 
Poděbradská" na nový název „Stavba ě. 42126 Průmyslový polookruh, vypracování 
DUR a inženýrská ěinnost pro křižovatku Průmyslová - Poděbradská44.

2. Vzhledem k přípravě procesu EIA pro Průmyslový polookruh, se Objednatel rozhodl k 
úpravě předmětu díla takto:

2.1. Práce odvedené na rozpracované DÚR byly fakturovány jako rozpracovanost.

2.2. Dodavatel zpracuje biologický průzkum, hydrogeologický průzkum a studii s návrhem 
POV, odvodněni, rozhodujících vodohospodářských sítí a odhadem nákladů v rozsahu 
dle nabídky ze dne 24. 5. 2019.

III. Termín provádění díla:

1. Rozpracovanost DUR (2 paré) bylo vyhotoveno, předáno a vyfakturováno.
2. Biologický' průzkum, POV, odhad nákladů, odvodnění a přeložky vodohospodářských

sítí
Od: Od zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních 

podmínkách účinnosti některý ch smluv', uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
Do: 31. 10. 2019

3. Hydrogeologický průzkum
Od: Od zveřejnění dodatku ě. 2 v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
Do: 7 měsíců od zveřejnění smlouvy

2



r IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. tohoto dodatku se nemění, a je stanovena ve výši:

celkem vč. DPH KčDPH 21% Kčcena bez DPH

základní smlouva o 
dílo 2 244 550 KČ1 855 000 Kč 389 550 Kč

I. fáze -
rozpracovanost DÚR

dodatek č. 1 -úprava 
rozsahu předmětu 
plněni

320 000 Kč 67 200 Kč 387 200 Kč

1 535 000 Kč 322 350 Kč 1 857 350 Kčneupraveno
2 244 550 Kčcena celkem dle dodatku č. 1 1 855 000 Kč 389 550 Kč

I. fáze -
rozpracovanost DÚR

320 000 Kč 67 200 Kč 387 200 Kč

II. a) fáze - 
biologický průzkum, 
POV, odhad 
nákladů, odvodnění 
a přeložky 
vodohospodářských

705 000 Kč 148 050 Kč 853 050 Kčdodatek č. 2 - upřesněni 
rozsahu předmětu 
plněni síti

II. b) fáze -
hydrogeologicky
průzkum

610 000 Kč 128 100 Kč 738 100 Kč

220 000 Kč 46 200 Kč 266 200 Kčneupřesněno
cena celkem dle dodatku č. 2 1 855 000 Kč 389 550 Kč 2 244 550 Kč
uhrazeno se zdanitelným plněním k30. 6. 
2019: I. fáze - rozpracovanost DÚR 320 000 Kč 67 200 Kč 387 200 Kč

zbývá k úhradě 1 535 000 Kč 322 350 Kč 1 857 350 Kč

Dodavatel je povinen účtoval DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.

Dodavatel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem 
stavby kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo 
nahoře (raz.ítko) pod označením KČ.... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, 
bude neuhrazená vrácena dodavateli.
Předání jednotlivých dokumentací bez závad potv rdí přikaznik objednatele/objednatel 
formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů 
od převzetí dokumentace.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu‘\ Na základě potvrzeného 
„Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad, za jednotlivé 
fáze zpracováni dokumentace, tj. na cenu fáze II. a) a fáze II. b), a přiloží originál 
„Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.
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12. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, sídlo. IČO, DIČ 
údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ 
evidenční číslo daňového dokladu 
bankovní spojení dodavatele 
datum výstavem daňového dokladu 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
rozsah a předmět fakturovaného plnění 
číslo smlouvy
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli k odstraněni vad nebo k 
doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 
opravené či oprávněně vystavené faktury.

4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně 
nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 
Praha 1.

5. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení objednateli. Terminem úhrady se rozumí 
den odpisu platby z účtu objednatele.

V. Závěrečná ustanovení:
1. Tento dodatek lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 

písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci CES. tj. v 
centrální evidenci smluv, vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text 
tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užilí a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby informace obsažené v tomto Dodatku v 
souladu a v rozsahu stanoveném tímto zákonem byly poskytnuty třetím osobám, pokud o 
né požádají.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle 
uzavřít smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojuji 
oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

4



r ■

5. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvních stran 
Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
ve znění pozdějších předpisů.

6‘ eoyuVýSl0V.nČ sjfdnávaJí.že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
c. u -tm Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (záko 
Objednatel.

a účinnosti uveřejněním této 
o zvláštních podmínkách účinnosti 

a o registru smluv (zákon o registru smluv),

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistín o

VI. Počet stejnopisů:

'• ^°da'CkLJe sepsán v osmi vyhotoveních splatností originálu, přičemž Objednatel
obdrží šest vy hotovení a Dodavatel obdrží dvě vyhotovení.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součásti Smlouvy je:

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele ze dne 24. 5. 2019

30 -07- 2019V Praze dne V Praze dne .. -1-3- 08--2019

Objedj>títel 
Hlavní nuřsto Praha 
Ing. k/rel Prajer 

ředitel odboru investičního MIIMP

dodavatel
SUDOP PRAHA a.s. 
Ing. Tomáš Slavíček 

předseda představenstva

dodavatel / 
SUDOP PRAHA a 
Ing. Ivan Porny}<áček

místopředseda představenstva

.s.
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r (£22Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 24.5.2019

kjiSUDOP
“PRAHA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY: 
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

MAGISTRÁT HLAVNÍHO ta ĚSTA PRAHY ‘
ln&. Vladimír tó*iějovaký
Vyšehradská 2075
Nové Město
128 00 Praha 2

VYŘIZUJE:
TEL:

Blanka čapková

FAX:
E-MAIL
IDDS:

MÍSTO/DATUM: Praha/24.05.2019

„Průmyslový poloolcruh - stavba č. 42126 - Nabídka”

Dodavatel SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
lč: 25793349, DIČ: CZ25793349, vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6088, jednající 
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva. Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou 
představenstva a Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva, tímto podává 
svou nabídku.

Předmět nabídky a cena:
Po:«• i‘tSnaiks Ur,a (kij

Blotopdcý průzkum hod 400 200 ooo sn500,00 i
POV hod 280 500,00 140000,00

|Odhad náldadú hod 100 50000/W500,00
Odvodnění komunikace hod 125 000,00250 500,00
Návrh řešení přeložek rozhodujících vodohospodářských

190000/Wsítí hod 380 500,00
Hydrogeologicky průzkum hod 610 000/W1220 500,00
Archívní rešerše všech dostupných HG podkladů
6 ks pozorovacích HG vrtů o metráži 3x 15 m a 3x 12 m 
Realizace čerpacích zkoušek pro ověření koeficientu 

propustnosti prostředí
Osazení datalogerů do všech HG vrtů_______

Vypracováni předběžné hydrogeologické zprávy
Celková cena díla (rč)
D*1-1 21%

i; 3 ?1!> OťP.Pt)

I 2'b liD/íii
Celková cena díla s l>Pb {>1, 1551 150 00

Terminy plnění:
Biologický průzkum, POV, odhad nákladů, odvodnénl a přeložky vodohospodářských sítí: 10/2019 
HG průzkum: 7 méslců ©d-v&vy __________T_____________

Ing hran Pomyká^ek 
místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a*.

Ing. Tomáš Slavíček 
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a*.

<p


