
Dodatek č .  1 ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09E U -003615  2 0 * 03 "  2019
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 107 202 

Evidenční číslo (ISPROFIN /ISPROFON D): 50015 1 0 0 0 2  

Název související veřejné zakázky: 1/9 Dubice -  Dolní Libchava

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále

jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a  dálnic Č R

se sídlem:

IČO:
DIČ:

právní forma: 
bankovní spojení: 

statutární zástupce: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

úseku

e-mail:
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

tel:

(dále jen „O bjed natel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
659 93 390

C Z 65993390

příspěvková organizace

Ing. Radek Mátl, pověřený řízením Ř SD  ČR 
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

a

2. S U D O P  P R A H A  a.s.
se sídlem 

IČO:

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupen:

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Olšanská 2 6 4 3/la ,  130 S0 Praha 3
25 793349

C Z 25793349

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 

akciová společnost



Ing. Ivan Pom ykácek, místopředseda představenstva

Mgr, Ing. Eva Kudynová Klim tová, místopředseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: .. . ... . ........... .........
e-m ail: .....................................
tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontaktní osoba ve věcech technických: .. . ... . ............. ..........

e-m ail: .........................................
tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dále jen  „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen  „Sm luvní s tran y " nebo každý samostatně jen  

„Sm luvní stra n a ")

Článek 1.

P řed m et dodatku

1.1. Tím to Dodatkem č. 1 se mění kontaktní zaměstnanci Smluvních stran 

následovně:

Kontaktní zaměstnanci na straně Poskytovatele: 

b) ve věcech technických:. . . . . . . . ............. ..........

1.2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě ceny Díla specifikované Článku 6 
Smlouvy a termínů provedení Díla specifikovaných v Článku 5  Smlouvy 

Smlouvy následovně:

C ena díla:

Celková cena díla: 1 217  500 ,- Kě bez DPH:

Podrobný rozpis ceny viz Příloha 1 tohoto Dodatku ě .l

T erm ín  plněni:

Koncept DŮR: Nejpoždějí do 15 .11 .2019 

Čistopis D Ú R : do 1 m ěsíce od projednání připomínek

V průběhu zpracování zakázky došlo ke změně rozsahu stavebních úprav, 
vyvolaných jednak aktualizovanou hlukovou studií, jednak požadavky Povodí 
Ohře na odvodnění komunikace.



Z ávěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v 

platnosti beze změn.

2.2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

2.3. Tento Dodatek č . l  nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - Podrobný popis předmětu plnění

V Liberci d n e  ^ Q> fo jty V Praze dne 9 .9 .2019

Ředitel správy Liberec

Ing. Tomáš Slavíček 

předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s.



Příloha č.1

I/9 Dubice - Dolní Libchava - ( Sosnová - II/262 ), aktualizace DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Dodatek č.1

P op is  p rac í
Zadavate lem  

p ředpo k láda ný  
poče t hod

H od inová sazba 
K č/hod.

Cena Kč
počet
hodin Cena Kč

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Průvodní zpráva ........... ..

1. Identifikační údaje .. ...... ......... .......
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .... ...... ........... ........
3. Seznam vstupních podkladů .... ...... ......... .......

B. Souhrnná technická zpráva ........... ...........

1. Popis území stavby .. ...... ......... .......

2. Celkový popis stavby .... ...... ........... .......

3. Připojení na technickou infrastrukturu .. ...... ......... .......

4. Dopravní řešeni a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie .. ...... ......... .......

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .. ...... ......... .......

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana .... ...... ........... .......

7. Ochrana obyvatelstva .. ...... ......... .......

8. Zásady organizace výstavby .. ...... ......... .......

9. Celkové vodohospodářské řešení .... ...... ........... .... ................

C. Situační výkresy ............. ...........

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 .. ...... .. .... ..............

2. Katastrální situační výkres .... ...... ........... .... ................

3. Koordinační situační výkres 1:1000 ...... ...... ........... .... ................

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání s iln iční sítě apod.) .... ...... ........... .......
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ ............. .............
D.1 Stavební část .......

1.1 Objekty pozemních komunikací ..... ...... ........... .... ................

1.2 Mostní objekty a zdi ... ...... ............. .... ................



■ •o vuuvMusyuudiMt; uujerviy . . . . . . . . . . .. .... ................

1.4 Objekty osvětleni pozemní komunikace
.................... .......

1.5 Objekty podzemních staveb

.................... .......

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku ...... ...... ........... .......
1.7 Objekty drah .................... .......
1.8 Objekty pozemních staveb .................... .......
1.9 Ostatní stavební objekty .. ...... .... ................
0.2 Technologická část .................... .......
E. Doklady .... ...... ........... .... ...........
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY ............. ............
1. geodetické zaměření stavby .. ...... .. .... ................
2. průzkum inženýrských sítí .. ...... .. .... ................
3. dopravné inženýrský průzkum .. .. .......
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle 
TP 76 .. .. .......

5. hydrogeologický průzkum .................... .......
6. klimatologický průzkum .................... .......
7. korozní průzkum .................... .......

8. diagnostický průzkum konstrukci (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) .. .. .......

9. pedologický průzkum
.. .. .......

10. dendrologický průzkum
.. ...... .. .... ................

11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) ...... ...... ............ .. .......

12 Hluková studie

.. .. .......

13 rozpylová studie
.. .. .......

14. Bilance zemin a ornlce .. ...... .. .... ... ............
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL .... ...... ......... .......
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy .................... .......
17. odhad stavebních nákladů .... ...... ........... .......
18. projekt odpadového hospodářství ...... .. .... ... ............
19. Podklady pro verifikační stavnovisko .. .. .......
G. Reprografie 5 paré (v Kč) . ...........

SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH) ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Celková cena díla: 1 217 500 Kč
DPH 21%: 255 675 Kč
Celková cena díla s DPH: 1 473 175 Kč


