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DOPIS NABÍDKY 
 
 
NÁZEV STAVBY:  „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ 
PRO: Statutární město Brno, sídlem Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno 
 a 
 Dopravní podnik města Brna, a.s., sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
 a 
 Teplárny Brno, a.s., sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
 
 
Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 
výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 
Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.  
  
Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto Nabídkou za následující cenu:  
 

Název díla 
 

Nabídková cena 
v Kč bez DPH * 

DPH v Kč 
Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH  

 (a) 
(b) = DPH 
z ceny (a) 

(c) = (a) + (b)  

zhotovení stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby v 
zájmu Statutárního města Brna 

703 625 512,51 Kč 
146 681 88

6,44 Kč 
850 307 398,95 Kč 

zhotovení stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby v 
zájmu Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 

144 489 169,75 Kč 
29 834 739

,21 Kč 
174 323 908,95 Kč 

zhotovení stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby v 
zájmu Dopravního podniku města 
Brna, a. .s. 

274 388 990,42 Kč 
57 621 687

,99 Kč 
332 010 678,41 Kč 

zhotovení stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby v 
zájmu Tepláren Brno, a. s. 

29 476 727,76 Kč 
6 190 112,

83 Kč 
35 666 840,59 Kč 

zajištění Zařízení záležitostí dle 
odst. 4 písm. d) Smlouvy o dílo, 
vyhotovení geometrického plánu 
dle odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo 
a veškeré další činnosti spadající 
pod předmět smlouvy, které nelze 
podřadit do předchozích kolonek 

45 467 145,00 Kč 
9 548 100,

45 Kč 
55 015 245,45 Kč 

Celková cena  
1 197 447 545,43 

Kč 
249 876 52

6,92 Kč 
1 447 324 072,35 Kč 

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny  
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Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací, a to v členění dle jednotlivých samostatně fakturovaných skupin stavebních 
objektů. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny bez DPH jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
veřejné zakázky.  
 
 
Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“) platit po celou dobu 
běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této 
lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 
 
 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 
 
(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 
(c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr 
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky 
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky 
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2 

(g) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace) 
(h) Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, v jejímž 

zájmu je objekt realizován 
(h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Statutárního města Brna 
(h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Dopravního podniku města Brna, a.s. 
(h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Tepláren Brno, a.s. 

(i) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace) 

(j) Požadavky na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného 
dopravního značení 

(k) Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2 

(l) Požadovaný seznam dokladů, plnění norem a předepsaných zkoušek 
(m) Plná moc pro Zhotovitele k zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby 
(n) Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu 



Nabídka do užšího zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:  
„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ 

Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00  Brno 

tel .:+420 548 129 111, 532 173 111, fax:+420 548 129 390, 532 173 390 
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu 

 

(o) Ostatní související dokumenty, které zahrnují: 
- Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace) 
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 

2, části 4 zadávací dokumentace) 
- Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace s přílohami) 
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 

1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)] 
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) 
 

Bude-li naše Nabídka přijata (vybrána jako nejvýhodnější), poskytneme specifikované 
Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu 
zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro 
dokončení. 
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 
závaznou Smlouvu.  
Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je 
jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 
Plně respektujeme skutečnost, že  

 při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR 
jsou ve vztahu mezi námi a Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatňovány Smluvní 
podmínky specifikované jakožto dokumenty v článku 2 písm. (d) a (e) Smlouvy o 
dílo; 

 při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, 
Dopravního podniku města Brna, a.s. a Tepláren Brno, a.s. jsou ve vztahu mezi námi a 
Statutárním městem Brnem, Dopravním podnikem města Brna, a.s. a Teplárnami 
Brno, a.s. uplatňovány Smluvní podmínky specifikované jakožto dokumenty v článku 
2 písm. (d), (e) a (f) Smlouvy o dílo; 

 Příloha k nabídce je sestavena tak, aby bylo zohledněno uplatňování Smluvních 
podmínek uvedených v článku 2 písm. (d), (e) a (f) Smlouvy o dílo; 

 při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR 
je uplatňována Technická specifikace v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci (tj. 
díl 4 zadávací dokumentace)  

 při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR 
není předmětem plnění „zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a 
zastupování Ředitelství silnic a dálnic v řízení o užívání Stavby“.  

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

Pokud bude s námi jakožto vybraným uchazečem (dodavatelem) uzavřena Smlouva, 
poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem 
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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“),
přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez
ohledu na skutečnost, zda případně spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace
stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno: Ing. Robert Suchánek

funkce předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku v zastoupení společnosti „Výstavba tramvajové tratě
Plotní“, za kterou jedná na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017 Vedoucí společník
a správce společnosti IMOS Brno, a.s.

Adresa Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Datum 27. 10. 2017
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Název díla: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky. 

Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

Název a adresa 
Objednatele 

1.1.2.2, 1.3 

Statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podnik města Brna, a. s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplárny Brno, a. s. 

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

Firma a sídlo 
Zhotovitele 

1.1.2.3, 1.3 

„Výstavba tramvajové tratě Plotní“ 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS 
Brno, a.s. 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
Společník II - STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
Společník III - Dopravní stavby Brno, s.r.o. 
Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 

Firma a sídlo Správce 
stavby 

1.1.2.4 , 1.3 [bude doplněno]  

Doba pro dokončení 
Díla  

1.1.3.3 30 měsíců  

Doba pro uvedení 
stavby do provozu 

1.1.3.10 Nepoužije se 

Záruční doba 1.1.3.7  
                 

(a) Pro sekci dle přílohy (h) 1, (h) 3 a (h) 4 smlouvy o 
dílo: 

i) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, na 
veškeré stavební a montážní práce a na komponenty, 
mimo technologickou část; 

ii) 72 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, na 
technologickou část stavby (předizol. potrubí vč. 
příslušenství a montáže); 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

(b) Pro sekci dle přílohy (h) 2: 

i) 60 měsíců ode dne převzetí díla 
Objednatelem, na stavební práce a dodávky, s 
výjimkou 

A) těch materiálů / zařízení / technických 
zařízení / prací pro něž je v Technických 
podmínkách uvedena záruční doba přesahující 
60 měsíců; 

B) prvků vodorovného dopravního 
značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 
kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu 
PPK – VZ; 

ii) v délce uvedené v Technických kvalitativních 
podmínkách (součást Technické specifikace, která 
tvoří přílohu (g) smlouvy o dílo) u příslušného 
materiálu / zařízení / technického zařízení / práce;  

iii) v délce dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na 
provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky 
vodorovného dopravního značení (příloha (j) 
smlouvy o dílo). 

Náklady 
1.1.4.3 

 

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou 
(nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně 
vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 
mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, 
nezahrnují však zisk.“) 

Pro Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR platí, že výše 
nákladů bude stanovena dle Metodiky pro ověřování a 
kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze 
smluvních závazkových vztahů vydané dne 15. 3. 
2016 Státním fondem dopravní infrastruktury. 

Sekce 1.1.5.6 

Sekce vymezují přílohy (h)1 až (h4) smlouvy o dílo 

(h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
zájmu Statutárního města Brna 

(h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR 

(h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. 

(h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
zájmu Tepláren Brno, a.s. 

Dílo 1.1.5.8 „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ 

Elektronické přenosové 
systémy 

1.3 Datové schránky 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 
Rozhodný jazyk 1.4 Čeština 
Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština 

Doba pro přístup na 
staveniště 

2.1 
od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-
článku 8.1  

Výše Zajištění splnění 
smlouvy 

4.2 

5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou čtyř 
bankovních záruk v poměrech odvozených od 
Nabídkové ceny Sekce resp. stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby v zájmu konkrétního z 
Objednatelů 

Záruka za odstranění 
vad 

4.25 

5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou čtyř 
bankovních záruk v  poměrech odvozených od 
Nabídkové ceny Sekce resp. stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby v zájmu konkrétního z 
Objednatelů 

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 

4.28 a) 

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4 

2.500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 b) 

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-
článku 4.29 

Nepoužije se  

 4.28 c) 

Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-
článku 4.31 

100.000 Kč za každý případ porušení 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

 4.28 d) 

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9 poslední odstavec 

5.000.000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 e) 

Za nedodržení Doby pro dokončení 

500.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení 

 4.28 f) 

Za porušení ustanovení o zákazu použití 
podzhotovitele dle Pod-článku 4.4 

1.000.000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 g) 
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

100.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

 4.28 h) 

Za porušení povinnosti vést kterýkoliv Stavební deník 
dle Pod-článku 1.1.1.11 

100.000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 i) Nepoužije se 

 4.28 j) 

Za porušení povinností zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle Pod-článku 4.8 a Pod-
článku 6.7 

20.000,- Kč za každý případ porušení 

Maximální celková 
výše smluvních pokut 

4.28 Nepoužije se 

Definice 
“Jmenovaného 
poddodavatele” 

5.1 

Jmenovaným poddodavatelem části Díla přeložka 
zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 
13008017, přeložka zařízení distribuční soustavy dle 
smlouvy č. 13008018, přeložka zařízení distribuční 
soustavy dle smlouvy č. 13008019, přeložka zařízení 
distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008030 je 
Zadavatelem určená společnost: E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice 7, IČO: 28085400 

Jmenovaným poddodavatelem části Díla překládka 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

podzemního vedení sítě elektronických komunikací je 
Zadavatelem určená společnost: UPC Česká 
republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 
Praha 4, IČO: 00562262 

Jmenovaným poddodavatelem části Díla přeložka 
plynárenských zařízení dle smlouvy č. 4000201319 je 
Zadavatelem určená společnost: GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 
27295567. 

Jmenovaným poddodavatelem části Díla překládka 
sítě elektronických komunikací č.  
VPI/MJ/2017/00128  je Zadavatelem určená 
společnost: Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov, IČO: 04084063 

Přejímací zkoušky 9.1 

i) Zkouška svarů 

Pro přejímku svarů předloží zhotovitel dle Předpisu 
pro svářečské práce na součástech kolejového svršku 
MHD T1/2: 

a) Svářečský deník, 
b) Záznam měření odchylek od přímosti svarů, 
c) Protokoly o provedení nedestruktivní kontroly 

NDT (dále jen „NDT“), tj. ultrazvukové 
kontroly UT, kontroly návarů a penetračního 
zkoušení PT; na min. 10% svarů (návarů) 
určených objednatelem Odborem technické 
kontroly Dopravního podniku města Brna (dále 
jen „OTK“). V případě nevyhovujících 
výsledků určí svářečský dozor DPMB dalších 
50 % svarů pro NDT, 

Přejímka svarů proběhne mezi Zhotovitelem a OTK, 
ze které bude sepsán samostatný protokol o splnění 
předání požadovaných a vyhovujících dokladů dle 
vzoru obsaženého v příloze (l) smlouvy o dílo. Tento 
protokol bude součástí dokladové části realizovaného 
díla;  
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

ii) Další zkoušky vyplývající z technické specifikace  

Právo na variaci 13.1 
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce. 

Procento Podmíněných 
obnosů 

13.5.(b) (ii) Nepoužije se. 

Úpravy v důsledku 
změn nákladů 

13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1. 

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací  

14.2 Nepoužije se 

 14.6. c) 

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 

10 % průběžné platby 

 
Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb) 

14.6 d) 
Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby 

14.6 e) 

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3 

10 % průběžné platby 

14.6 f) 

Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
Smlouvy podle Článku 18 

10 % průběžné platby 

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Měny plateb 14.15 koruna česká 

Výše pojistného plnění 18.2 

výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 
do té doby provedených prací bez DPH 

Minimální částka 
pojistného krytí 

18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Způsob rozhodování 
sporů 

20 
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem  
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Název Pod-článku
Číslo Pod-

článku
Údaje

Datum do kdy musí být
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se.

Datum: 27. 10. 2017

____________________________
Za Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 
 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 
 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup 
Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace 
podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu a 
v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

(3) Všechny Variace, které navyšují Přijatou smluvní částku, vyžadují předtím, než 
Správce stavby přistoupí k podpisu změnového listu v návaznosti na Pod-články 
13.1, 13.2 a 13.3 Smluvních podmínek předchozí souhlas dílčího Objednatele, 
v jehož zájmu jsou v rámci Stavby realizovány příslušné stavební objekty. Tento 
postup platí i pro případy, kdy je aplikován bod (8). 

(4) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.  

(5) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace 
s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.   

(6) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.  

(7) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (8). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 
Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.  

(8) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 8 se netýká variace dle Pod-
článku 13.2 Smluvních podmínek.  
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(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 
až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) 
přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  

 

V Brně, dne 27. 10. 2017 

 

 

 

……………………………………. 
Za společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ 
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017 
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva 
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Změnový list (součást Přílohy)  

  
Název a evidenční číslo Stavby: 

     

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS: 
   Číslo: 

  
Název stavebního objektu/provozního souboru 
(SO/PS): 

   
  

 
  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva):    
  Objednatel:    
  Zhotovitel:  [doplňte]   
    Přílohy Změnového listu:    

 
  Paré č. 

 
Příjemce 

 
    

    

Rozpis ocenění změn položek 

 
  

 
  1 

 
Správce stavby   

    
          

  
 

  2 
 

Zhotovitel   

     

 
  

 
  3 

 
Projektant   

    
          

  
 

  4 
 

Supervize (pokud 
bude aplikována)   

    
 

 
  

 
   [doplňte dle potřeby]     

                          
 

                
  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]   
  Popis Změny:   
                                            
                                            
  

       
Údaje v Kč bez DPH: 

         
  

  
       

Cena navrhovaných Změn 
záporných  Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem   

  
       

    
   

                                            

  
Podpis vyjadřuje souhlas se 
změnou:                             

  Projektant (autorský dozor) jméno   datum   podpis     

  

Funkce zaměstnance Objednatele 
určeného v rámci organizační 
struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV  [doplňte dle 
potřeby] 

jméno   datum     podpis   

  

  
Supervize (pokud bude 
aplikována) jméno   datum   podpis     

  Správce stavby jméno   datum     podpis     
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny 
dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné zastupovat Objednatele a Zhotovitele své podpisy.  

  O bjednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele) jméno   datum   podpis 

    

  Zhotovitel jméno   datum   podpis     
  

         
Číslo paré: 

 
  

 


