
SM LO UVA (SM LOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-004303 
Číslo sm louvy zhotovitele: 3231/08

ISPROF1N/ISPROFOND: 500 125 0002 
N ázev související veřejné zakázky: Dl 1 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440 -  PD

uzavřená na základě Rám cové dohody na projektové práce pro zakázky m enšího rozsahu staveb 
pozemních kom unikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ř editelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen  „O bjednatel”)

N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. A PIS-PO N TEX-SA TRA -M O TT M ACDONALD

se sídlem: O hradní 24b, 140 00 Praha 4 -  M ichle

zastoupeným  společností A teliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

IČO: 61853267 
DIČ: C Z 6 1853267

zápis v obchodním  rejstříku: zapsaná v obchodním  rejstříku vedený M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
31260
právní forma: společnost s ručením  omezenvm 

bankovní spojení:
Zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(správce společnosti)



Pontex, spol. s r.o.
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v O R u M ěstského soudu v Praze, oddíl C, 2994 

(společník)

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána v OR u M ěstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
3014

(společník)

Mott M acDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Národní č.p. 984/15, 1 10 00 Praha 1, zapsána v OR u M ěstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 

(společník)

(dále jen  „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek 1.

Předm ět sm louvy

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

Popis části díla 

koncept DSP 

čistopis DSP 

Podání žádosti o vydání stavebních povolení 

Koncept PDPS 

Čistopis PDPS 

AD

Podrobná specifikace předm ětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je  při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: NEPOUŽIJE 
SE!

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

4. Právní vztahy mezi sm luvním i stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou 
dne 24.09.2018 (dále jen  „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této sm louvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako  součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH:



DPH:

včetně DPH: 10 5 7 4916 ,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem  nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem  odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podm ínkam i uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je  
oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připom ínkám  ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podm ínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Sm luvní strany sjednávají dobu plnění následujícím  způsobem: 

zahájení prací: na základě výzvy objednatele

dokončení prací: 24 měsíců od výzvy objednatele

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept DSP do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na 
této dílčí části předm ětu veřejné zakázky

čistopis DSP do I měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP

Podání žádosti o vydání stavebních povolení do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP

Koncept PDPS do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na 
této dílčí části veřejné zakázky.

Čistopis PDPS do 2 týdnů od protokolárního předání souhrnného písemného 
stanoviska objednatele ke konceptu PDPS

AD v průběhu realizace stavby —  předpoklad 2 roky/24 měsíců

2. Smluvní strany sjednávají m ísto plnění takto: D l 1 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440 -  PD.

Článek IV.

Podm ínky provádění díla

1. Pro plnění této Sm louvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Sm luvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedeném u dílu v délce trvání 2 roky ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho  činnosti následující dokum entaci, nezbytnou 
pro realizaci díla:

•  Související průzkum y (zaměření, geologický průzkum)
• Diagnostiku mostů a diagnostiku vozovky

Dokumentaci nad rozsah dokum entace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, 
oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tím to sjednávají následující 
upřesňující podm ínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. 
N EPO U ŽIJE SE!



5. Zásady kontroly zhotovitelem  prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací upravuje Rámcová dohoda. Sm luvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podm ínky týkající 
se těchto povinností zhotovitele

Zhotovitel 1 měsíc před term ínem  odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept 
projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 1 týdne oznámí zhotoviteli své připomínky, 
které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím  kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písem né výstupy z činnosti zhotovitele viz článek I této smlouvy, 
které zhotovitel objednateli předá v term ínu viz článek III této smlouvy.

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou  n ás led u jíc í----------------------- (podm ínky nad rámec
stanovený v Rámcové dohodě).

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Sm louvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení sm ěrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterém koliv okamžiku plnění svých sm luvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem  nebo získaných pro Objednatele, je  povinen na 
tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) 
s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, je jíž  vzor je  uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je  dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když je j k tomu 
Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. S m louvaje  platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
a) této smlouvy a všech je jích  jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu 

(tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí 

algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím 
algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou 
vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho  integritu 
(nedošlo k pozm ěnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh sm louvy elektronicky 
podepíše jedna smluvní strana, čím ž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a 
úplnost obsahu archivu s přílohami smlouvy)

oběm a smluvními stranami. O technickém  způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty dle písm. a) 
nebo b) uvedené výše v tomto odstavci sm louvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv 
příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními 
stranami výslovně dohodnuto jinak.

la . Tato smlouva nabývá účinnosti dnem je jího  uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je  možno ukončit za podm ínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním  uzavřené Smlouvy v registru sm luv vedeném pro tyto 
účely M inisterstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajem ství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží je jí elektronický originál.



5. Přílohu této sm louvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předm ětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM  TÉTO SM LOUVY K NÍ SM LUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRA NSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Podrobná specifikace předmětu plnění - Příloha ě. 1 této smlouvy

Vypracování projektové dokumentace včetně IČ a AD. 
Nutnost podkladů pro přípravu oprav dálnic.

Popis stávajícího stavu: Mosty:
Mosty D l 1-038..1,2; 011-039.. 1.2
_NK 7. nosníku 1-73 s původní i7olaci, Tateka na krajní nosníky
_v 11/2017 byly provedeny HPM. kdy stav NK byl hodnocen stupnim V
Jedno z opatřeni v HPM bylo provést diagnostický průzkum NK (odevzdán v 10/2018)
_voda z povrchu vozovky svádéna do odvodňovacich žlabů na krajích mostů 
_ncvyhovujici záchytný systém, chrámčky pro vedeni tnž siti vedeny veltni přístupné mezi mosty 
Most D l 1-040..3 bude v r. 2019 opraven v rámci samostatné akce 
Most D l 1-041.3,2
_NK z nosníků 1-73 s původní izolaci, zatéká zejména kolem odvodňovačů, diagnostický průzkum nebyl proveden 
Vozovka:
Vozovka v lun 40,200 - 42,030
vyjeté koleje, nerovnosti vozovky (zejména v přechodové oblasti mostů D l 1-038, D l 1-039), podélné i přiéne trhliny, lokální vysprávky 

Joká ln i poruchy monolitického rigolu 
_SOS hlásky neodpovídají současným standardům (výkres R32) 

meteohláska v km 41,6 I’
Vozovka v km 42,030 - 44,440
_degradace povrchu vozovky, otevřený povrch, lokální vysprávky

N ávrh  na technické řešení: Mosty:
Mosty Dll-038.,1,2; D ll-03 9 ..l,2
_zdňvodu nevyhovujícího šířkového uspořádáni a obávaného typu nosníků NK udélat nove mosty, které budou mít následující parametry: spodní stavba bude navržena jako příprava prn hudnucí 
rozšířeni na Sestipruh (již rozšířená), NK a mostní svršek bude navržen na režim 2 + 2 (počítat s budoucím napojováním NK), na vnčjšich stranách budou navrženy revizní chodníky 
_pfeložcnl inženýrských siti do říms 
_schodišlé -  4 na každém mostč 
Most Dll-041,.1,2
_provést diagnostický' průzkum NK a opatření z néj vyplývající - (mosty stejného typu a ze stejné doby jako D l 1-038 a D l 1-039)
_vymčna izolace, mostniho svršku, MZ., sanace NK a SS, zpřístupním' dutin, oprava/výména ložisek
Pozn.: u všech mnstů opravit/doplnit schodišté na obou stranách mostů
Vozovka:
Vozovka v km 40,200 - 44,440 hlavní trasy + větve M Ú K  42 

úsek km 40,200 - 42,030: výmčna obrusné, píip.ložné vrstvy vozovky (přesný rozsah bude stanoven na základů výsledku diagnostického průzkumu vozovky) 
úsek km 42,030 - 44,440: výména obnisné vrsty vozovky 

vyřešit detail napojeni CB a AB vozovky v km 40,2
z opravy větvi MÚK 42 vynechat část vozovky, která byla opravena v rámci výstavby okružní křižovatky na 1/32 
lokální oprava betonového monolitického rigolu (ettrb king) 
úprava okolo SOS hlásek dle výkresů opakovaných řešeni R32 
Úprava nczpcvníných krajnic a SDP ví. osetí 

_probirky zelení v daném ůseku
_navrhnoul rozšířeni daného úseku dálnice pro režim DIO 2 + 2 na jednom jízdním pásu 

obnova VDZ - nejdřiv v barví a následně v plastu s ozvučením 
po opraví zaiislit vyplněni formuláře "Sběr dat akci oprav"

Návrh DIO: zajistit dodavatelsky, návrh režimu DIO bude stanoven po dohodí s odd 12800 
omezeni MLIK 42 jen po nezbytní nutnou dobu



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/dohodu na projektové práce

AKCE

D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440
ž lu tě  - v y p ln í uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní pom ěr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část DSP*)

Procentní pom ěr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. m ajetkopr. 

projednání*)

Procentní pom ěr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
ob jednate li - 

autorský dozor (v 
Kč bez 

D PH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez D PH***)

286 000 000 1,600% 0,160% 1,100% 800
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X 700

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

9 467 800

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 8 739 600

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % pom ěr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % pom ěr může být buď shodný nebo nižší než je  % pom ěr 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 ob jednate li" přišlušného typového příkladu, který je  součástí 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 č. l a  rozepsaných cen v
tabulce č. 2 -6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle .Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), 
schválené MD-OI čj. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D l i  oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rám ci d llč l činnosti, hodinovou sazbu a cenu - ž lu té  buň ky

Popis práci Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA -  celkem 40

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY -  celkem
1. Celková (přehledná) situace 24
2. Situace stavby (koordinační) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků 
a jejich parcelních čísel, vč. sousedních 160

3. Geodetický koordinační výkres 60
4. Bilance zemin a ornice 24
5. Celkové vodohospodářské řešení 16
6. Bezbariérové užívání 16
C. STAVEBNÍ ČÁST -  celkem

1. Objekty pozemních komunikací
1.1 Technická zorává: 150
1.2 Vvkresv: 780
2. Mostní objekty a konstrukce, zdi
2.1 Technická zpráva + statické Dosouzení 300
2.2 Výkresy 1350
3. Vodohospodářské objekty
3.1 Technická zpráva 10
3.2 Vvkresv 30
5. Elektro a sdělovací objekty 60
6. Objekty úpravy území 20
7. Ostatní objekty 50
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY -  celkem

1. Technická zpráva 24
2. Vvkresv 24
3. Harmonoaram vvstavbv 24
4. Plán kontrolních prohlídek 10
F. DOKLADOVÁ ČÁST -  celkem 48

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE -  celkem
G1. Účinky stavby -  celkem
1. Záborový elaborát 48

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF 32

3. Dokumentace pro vynětí z LPF NEOCEŇUJE

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 32
G2. Podklady a průzkumy -  celkem
podklady v podrobnosti nutné pro verifikaci EIA dle zákona 100/2001 Sb. X

1. Dendrologický průzkumu vztaženého k p.č. 75

5. Hluková studie a upřesnění protihlukových opatření u zástavby 100

a další podklady a průzkumy X

9. Průzkum inž. sítí vč. ověření správci 80
10. Zpracování rešerše předaného podrobného GTP a požadavky pro projekt doplňkového 
GTP dle TP 76 450

14. Další průzkumy (Diagnostický průzkum vozovky, diagnostický průzkum mostů ev.č. D11- 
041 dle HMP a kontrola NK) 2000

I. PLÁN BOZP 10
Reprografie v počtu dle VOP X

SOUČET A -  J celkem za DSP (bez DPH) 4 567 900



Tabulka č. 5__________________________________________________________ OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D l i  oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

Pozn.: Uchazeč v rámci této části výplni předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Počet

hodin

Hodinová 
sazba 

K č / hod
Cena

Kč

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 zákonv, zejména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění 36
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 

znění 36

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 36
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků 48

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

30

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění 46
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP 36

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas 
s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m 
od okraje lesa

36

- 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. z.č.61/1988 
Sb.-všech v platném znění

36

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana 28

-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany 28

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení 150

CAST A -C E L K E M 357 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

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 
řízeni, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení

90

_



CASTC CELKEM 63 000

Počet
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D hodin Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ 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.

60

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 462 000



Dokumentace VD-ZDS

D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

Popis prací
počet
hodin

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované po ložky nebudou oceňovány (označeny "N eobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 40

1. Přehledná situace 40

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
II 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I

2. Koordinační situace 250

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 60

4. Bilance zemních prací 75

5. Zásady organizace výstavby 120

6. Celkové vodohospodářské řešení 10

B. Stavební část

Příprava staveniště 150

Pozemní komunikace 790

Mostní objekty, zdi 1 900

Vodohospodářské objekty 20

Elektro a sdělovací objekty 180

Objekty úpravy území 60

D. Doklady 40

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 250

F. Kontrolní rozpočet 40

G. Souvisící dokumentace 100

H.ZTKP 40

Reprografie v počtu dle VOP X

Celkem VD-ZDS bez DPH 3 183 750



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

[cena AD celkem bez DPH 700
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

100

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

150

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

65

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 65
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

120

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to  z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

200

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH 560 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků Drovádění stavbv zaDisuie do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.


