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Stejnopis č. 'f

DODATEK Č. 20
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 

uzavřenému dne 12. října 2011 
DEL/21 /07/005656/2011

mezi

Hlavním městem Prahou
Se sídlem na Mariánském náměstí 2, 110 00 Praha 1, Staré Město 
IČO: 00064581
DIČ: CZ0006458I, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
Číslo účtu.: 20028-5157998/6000
Zastoupenou Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 

(dále jen „Objednatele na straně jedné \

a

„Sdružení ÚČOV Prahau

vedoucí účastník Sdruženi
SMP CZ, a.s., se sídlem, Vyskočilova 1566. 140 00 Praha 4
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 9654

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 
Zastoupený: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva, a 

Ing. Janem Freudlem. členem představenstva

Účastník Sdruženi
HOCHTIEF CZ, a*., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229IČO: 46678468 
DIČ: CZ46678468, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 
Zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva, a 

JArgem Mathewem, členem představenstva

Účastník Sdružení
SUEZ International SA, se sídlem Tour CB 21, 16 Plače de 1'Iris, 92040 Paris La Defense 
CF.DEX, Francie
zapsaný v obchodním rejstříku R.C.S. Nanterre 
IČO: 569800873
zastoupený na základě plné moci panem



Účastník sdružení
WTE Wasscrtechnik GmbH, se sídlem Ruhrallee 185, Essen, 45136, Německo 
zapsaný v obchodním rejstříku v Essenu 
IČO: HRB 10153 
DIČ: DE 157191945 
zastoupený na základě plné moci panem

Účastník Sdružení 
DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s., se sídlem 
Stavitelská 1099/6,160 00 Praha 6
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, sp. zn. A 75704 
IČO: 24290033
zastoupená společnostmi SUEZ International SA a WTE Wassertcchnik GmbH

(dále jen ^Zhotovitel**) na straně druhé

Preambule

A. Na základě souhlasu Objednatele bylo rozhodnutím OOP MHMP č.j. MHMP697925/2019 ze dne 
25.4.2019 povoleno prodloužení navazujícího zkušebního provozu NVL do 18.9.2021, které nabylo 
právní moci dne 19.6.2019. Správce stavby svým dopisem Objednateli zn. 00718/19/3/GŘ na návrh 
Zhotovitele doporučil uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo, který zohlední skutečnost, že Zhotovitel 
nebude moci požádat o Kolaudační souhlas ve smyslu čl. 16, písm. (ii) Podmínek Zkušebního 
provozu.

B. Správce stavby dopisem zn. 04099/18/3/GŘ ze dne 28. 8. 2018 doporučil Objednateli přijmout 
Technickou a obchodní nabídku Zhotovitele na Doplnění software NVL ze dne 24. 8. 2018 a uzavřít 
příslušný dodatek Smlouvy o dílo.

C. Správce stavby dopisem zn. 01176/19/3/GŘ ze dne 16. 9. 2019 požádal Zhotovitele o předložení 
nabídky na provedení stavebních úprav NVL nad rámec Smlouvy o dílo (Skupina I.) 
bezpečnostních opatření (Skupina II.).

D. Zhotovitel dne 26. 9. 2019 dopisem zn. CON-DOP-518-ENG předložil nabídku na provedení 
specifikovaných prací Skupiny I. a II., kterou Správce stavby doporučil dne 31. 10. 2019 dopisem 
zn. 01754/19/3/GŘ Objednateli ke schválení a k uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě

E. Objednatel konstatuje, že práce uvedené v tomto Dodatku naplňují znaky nepodstatné, tedy 
dovolené, změny závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ'), neboť nedochází k celkové změně povahy závazku ze 
Smlouvy o dílo (všechny sjednané práce se vztahují k původnímu dílu) a zároveň hodnota všech 
změn sjednaných tímto Dodatkem, v součtu se všemi předchozími změnami dle § 222 odst. 4 ZZVZ, 
sjednanými v předchozích dodatcích, nepřekračuje zákonný finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce a zároveň nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o 
dílo.

a na realizaci

o dílo.

F. Vzhledem ke shora uvedenému uzavírají Smluvní strany níže uvedeného data tento Dodatek:
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Znična předmětu Díla a Ceny Díla

1.1 Smluvní sírany se v důsledku požadavku Objednatele na prodlouženi Zkušebního provozu, které 
bylo povoleno rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 697925/2019 dne 25. 4. 2019 a nabylo 
právní moci dne 25. 5. 2019 dohodly, že povinnosti Zhotovitele ve smyslu čl. 16., písm. (ii) 
Podmínek Zkušebního provozu splní Zhotovitel tím, že předá Objednateli ke dni Zpětného 
předáni veškerou dokumentaci potřebnou pro podání žádosti o vydáni Kolaudačního souhlasu k 
NVL. Smluvní strany se dohodly, že platba příslušné části Ceny Díla za provedení všech 
inženýrských a souvisejících činnosti podle čl. 14.4., písrn. g) Obchodních podmínek bude 
Zhotoviteli uhrazena po Zpětném předání a po předáni veškerých podkladů podle čl. 17.7. Přílohy 
B Obchodních podmínek.

1.2 Smluvní strany se dohodly na provedení následujících dodatečných prací vyplývajících z nabídky 
Zhotovitele, a to v rozsahu Doplněni software NVL. Zhotovitel sc zavazuje provést Doplnění 
software NVL v rámci Provozního souboru PS 21 Systém řízení SCADA. Objednatel se zavazuje 
za provedeni těchto dodatečných prací Zhotoviteli uhradit nad rámec stávající Ceny Díla cenu ve 
výši 262 280.- Kč bez DPH (slovy: dvě sté šedesát dva tisíc dvě stě osmdesát korun Českých) na 
základě samostatné faktury - daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu 
tohoto Dodatku. Podrobná specifikace těchto dodatečných prací je uvedena v Příloze č. 1, která 
je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1.3 Smluvní strany se dohodly na provedení následujících dodatečných stavebních prací 
vyplývajících z nabídky Zhotovitele, a to pro Skupinu 1. Stavební úpravy NVL nad rámec SOD 
v rozsahu:

1) Rozšíření sociálních zařízení v objektu SO 04 Hrubé předčištění
2) Samostatné pracoviště ostrahy, recepce
3) Úpravy v areálu pro průjezd severní cestou
4) SO 25 opěrná zed' pro ochranu kabelů
5) Automatický filtr u tepelných čerpadel
6) Doplnění měřeni spotřeby tepla
7) Dodávka skladových rezerv, analyzátory
8) Dodávka skladových rezerv, náhradní díly
9) Dodávka skladových rezerv, mobilní čerpadla
10) Stavební úpravy pro skladové rezervy
11) Úpravy dopravního režimu v areálu
12) Doplnění signálu GSM pro Parshallovy žlaby
13) Náklady Zařízení staveniště pro období realizace víceprací

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné práce Skupiny I. Stavební úpravy NVL nad rámec SOD 
položky I) až 13) v rozsahu a cenách, které jsou uvedeny v Příloze č. 2, která jc nedílnou součásti 
tohoto Dodatku.

Objednatel sc zavazuje za provedeni těchto dodatečných stavebních prací Zhotoviteli uhradit nad 
rámec stávající Ceny Díla cenu ve výši 44 447 531,64 Kč bez DPH (slovy: Čtyřicet čtyři milionů 
čtyři sta čtyřicet sedm tisíc pět set třicet jedna korun šedesát Čtyři haléřů českých) na základě 
samostatné faktury - daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit následovně:

- Položky 4), 11) a 12) kompletně po podpisu tohoto Dodatku

3



Položky I), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) průběžně měsíčné podle postupu prací na základě 
Zjišťovacích protokolů potvrzenými Správcem stavby, nebo po jejich dokončení

Položka 13) průběžně měsíčné po dobu realizace dodatečných prací.

1.4 Smluvní strany se na základě závěrů „Analýzy rizik se zaměřením na ochranu zdraví návštěvníků 
veřejně přístupné části areálu NVL ÚČOV Praha4", zpracované Výzkumným ústavem bezpečnosti 
práce, v.v.i. v březnu 2019, dohodly na provedení následujících dodatečných stavebních prací 
vyplývajících z nabídky Zhotovitele, a to pro Skupinu II. Bezpečnostní opatřeni se zaměřením na 
ochranu zdraví návštěvníků veřejné přístupné části ÚČOV NVL v rozsahu:

1) Prostor nádvoří nadzemní Části NVL s plochou pro kontejnery
2) Horní hrana nábřeží před jižní fasádou SO 04
3) Sítě na popínavou zeleň SO 04
4) Stáčeci místo síranu žclczitého u SO 04
5) Zpevněný vyvýšený prostor u plavebního kanálu
6) Schodiště a opčmá zeď (jihozápadní roh a střed jižní fasády podzemní Části NVL 

ÚČOV Praha)
7) Geomříž na svazích podzemní části NVL
8) Pozemní komunikace
9) Biofiltry
10) Rozvody VZT pro SO 09
11) Komunikace pro pěší a cyklisty („cyklostezka44)
12) Obslužná komunikace
13) Parkoviště
14) Kříženi cest na střeše podzemní části NVL
15) Nátok na biologickou linku
16) Stěna z gabionů a svodidla nad „propastí*4
17) Lávka přes obtokový kanál vyčištěné vody z NVL
18) Odtokový kanál vyčištěné vody SO 12
19) Odtokový kanál vyčištěné vody SO 12 - část vyústění do Vltavy
20) Výustni objekt SO 17 odlehčení dešťových vod za hrubým předčištčním
21) Vysoká zeď nad stóčecím místem 4 (síran železity a hlinitý) - rondel
22) Stáčeci místo 4 (síran železity a hlinitý)
23) Stáčeci místo 2 (chemická dezodorizace)
24) Stáčeci místo 3 (metanol)
25) Nátok na NVL ÚČOV Praha
26) Hlavní čerpací stanice
27) Nadzemní výusti objektů vzduchotechniky
28) Zásuvky elektroinstalaci
29) Kontrolní šachty, studny, nouzové východy a jiné poklopy

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné práce Skupiny II. Bezpečnostní opatření se zaměřením 
na ochranu zdraví návštěvníků veřejné přístupné části ÚČOV NVL položky 1) až 29) v rozsahu 
a cenách, které jsou uvedeny v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Objednatel se zavazuje za provedení těchto dodatečných stavebních prací Zhotoviteli uhradit nad 
rámec stávající Ceny Díla cenu ve výši 10 785 564,86 Kč bez DPH (slovy: deset milionů sedm 
set osmdesát pět tisíc pět set šedesát čtyři korun a osmdesát šest haléřů českých) na základě 
samostatné faktury - daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit průběžně měsíčně 
podle postupu prací na základě Zjišťovacích protokolů potvrzenými Správcem stavby, nebo po 
jejich dokončení.
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Souhrn cen za provedení výše specifikovaných dodatečných stavebních prací, které budou 
Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny nad rámec stávající Ceny Díla činí 53 229 383,38 Kč bez 
DPH (slovy: padesát tři milionů dvč stč dvacet devět tisíc tři sta osmdesát tři korun a třicet osm 
haléřů českých) je uveden v Příloze č. 4 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytne Objednateli v souvislosti s realizací 
technologické části Díla slevu z Ceny Díla v celkové výši 2 265 993,13 Kč (slovy: dva miliony 
dvě stč šedesát pět tisíc devět set devadesát tři koruny a třináct haléřů českých). Změna ceny 
technologické části Díla je uvedena podrobně v Příloze č. 5 tohoto Dodatku.

1.7 Cena Díla, tj. cena za realizaci kompletní stavební a technologické části stavby NVL (včetně 
provozováni NVL v režimu Fáze A zkušebního provozu), provedení všech projektových činností, 
poskytnuti všech inženýrských a souvisejících služeb, tedy nově Činí 6 392 420 643,88 Kč bez 
DPH (slovy: šest miliard tři sta devadesát dva milionů čtyři sta dvacet tisíc šest set čtyřicet tři 
korun a osmdesát osm haléřů Českých) a je členěna následujícím způsobem:

1.5

1.6

CENA DÍLA

Cena Díla v Kč cena bez DPH DPH cena s DPH

Cena Díla za realizaci kompletní
stavební a technologické části stavby 
NVL (včetně provozování NVL 
v režimu Fáze A zkušebního 

provozu), provedení všech 
projektových činnosti, poskytnutí 
všech inženýrských a souvisejících 
služeb

6 392 420 643,88 1 342 408 335,21 7 734 828 979,09

všechny projektové činnostiz 188 617 13939 39 609 599,27 228 226 738,66
toho

z toho provedení všech
projektových činností 
realizovaných před 
předložením projektové 
dokumentace stavby 
NVL kc schváleni 
Objednateli

60 872 195,80 12 783 161,12 73 655 356,92

provedení všech
projektových činnosti

94 442 315,45 19 832 886,24 114 275 201,69
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poté realizovaných před 
předložením prováděcí 
dokumentace včetně 
soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb 
s výkazem výměr ke 
schválení Objednateli

provedení všech 
projektových činnosti 
poté realizovaných před 
předložením
dokumentace skutečného 
provedení stavby NVL 
Objednateli

33 302 628,14 6 993 551,91 40 296 180,05

inženýrské a související služby 122 214 634,42 25 665 073,23 147 879 707,65

z toho poskytnutí všech 
inženýrských 
a souvisejících služeb 
před podáním úplné 
žádosti o vydáni 
stavebního povolení 
stavby NVL příslušnému 
úřadu

29 251 170,41 6 142 745,79 35 393 916,20

poskytnutí všech
navazujících 
inženýrských 
a souvisejících služeb 
před uvedením stavby 

NVL do zkušebního 
provozu

61 223 544,62 12 856 944,37 74 080 488,99

poskytnutí všech
navazujících 

inženýrských 
a souvisejících služeb 
před získáním (vydáním) 
kolaudačního souhlasu 
pro stavbu NVL

31 739 919,39 6 665 383,07 38 405 302,46
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realizace kompletní stavební a 
technologické části stavby NVL, 
včetně provozování NVI, ve Fázi 
A zkušebního provozu

6 081 588 870,07 1 277 133 662,71 7 358 722 532,78

1.8 S ohledem na výše uvedenou změnu provedl Zhotovitel 15 revizi Soupisu prací s výkazem výměr, 
2. úrovně (dále jen „SPW 2 - 15“), který tvoří Přílohu č. 5 tohoto Dodatku. Objednatel tento 
SPW 2-15 schvaluje.

Dodatečné stavební práce podle tohoto Dodatku budou provedeny v termínech harmonogramu, 
který tvoří Přílohu č. 6 tohoto Dodatku.

1.10 Smluvní strany prohlašují, že dodatečné stavební práce podle tohoto Dodatku nemají vliv na 
Zkušební provoz Fáze B NVL a termín Zpětného předání. Objednatel se zavazuje předávat 
Zhotoviteli pracoviště k provedení dodatečných stavebních prací, které budou zahajovány po 
termínu Zpětného předání v souladu s podmínkami nového provozovatele NVL PVS a.s., které 
budou Zhotoviteli předány v rámci Zpětného předání NVI..

III Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat v souladu s požadavky na odbornost a 
bezpečnost provedení prací uvedenými v Obchodních podmínkách.

1.9

Článek 2.
Závěrečná ustanovení

Ustanoveni Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

Slova a výrazy používané v Dodatku mají identický význam jako ve Smlouvě o dílo a Zadávacích 
podmínkách pro veřejnou zakázku na stavební práce „iCelková přestavba a rozšíření ústřední 
čistírny odpadních vod (IJČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 - Nová 
vodní linka (NVL/\ vyhlášenou 14. září 2010 s číslem OR/004/10, evidenční číslo 60049789.

2.3 Jakýkoli výraz použitý kdekoli v Dodatku, který1 odpovídá některému z výrazů definovaných 
v Části 1.
jako přesně takto definovaný výraz, bez ohledu na to, zdaje v Dodatku použit s velkým nebo 
malým počátečním písmenem.

2.4 S ohledem na částečné

2.1

2.2

1 Obchodních podmínek (Definice) nebo v kterékoli jiné části Smlouvy o dílo, je chápán

změny uvedené v Dodatku se Smluvní strany dohodly, že v případě 
rozporu mezi jakýmkoli ustanovením tohoto Dodatku a ustanoveními jiných dokumentu tvořících 
součást Smlouvy o Dílo se použijí ustanovení Dodatku.

2.5 Všechny dokumenty tvořící součást Smlouvy o Dílo musí být vykládány v souladu s dílčími 
změnami v předmětu Díla, na nichž se Smluvní strany dohodly v Dodatku.

2.6 Dodatek je vyhotoven v deseti (10) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží Objednateli a pět (5) 
Zhotoviteli.

Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 
účinnosti až uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
zákon o registru smluv“).

2.7
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V souladu s přílohou č. I k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu no svěřeni 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku 
v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek ke Smlouvě o dílo byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum jejího podpisu. 
Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v Dodatku ke Smlouvě o dílo nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují 
svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2.10 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona o 
registru smluv zajisti Objednatel.

2.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v 
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a 
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku ke Smlouvě o dílo byly v 
souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

2.12 Smluvní strany prohlašuji, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek 
nemohl být řádné plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, 
a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu sc zákonem a nepříčí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

2.8

2.9

Přílohy:
o Příloha ě. 1 - Doplnění software NVL - specifikace 
o Přiloha č. 2 - Stavební úpravy NVL nad rámec SOD - specifikace 
o Příloha č. 3 - Bezpečnostní opatření veřejné přístupné části ÚČOV NVL - 

specifikace
o Přiloha č. 4 - Souhrn cen podle Dodatku ě. 20 
o Příloha č. 5 -SPW 2-15 
o Přiloha č. 6 - Harmonogram dodatečných prací

10 -12- 2019V Praze, dne: V Praze, dne:

Za Objednatele: 
Hlavni město Praha

Za Zhotovitele: 
Sdružení ÚČOV Praha

PODEPSÁN 
Jméno: Ing. Karel Prajer,
Funkce: ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního iněsta Prahy

podepsán j
Jméno: Ing. Jan Jech, 7
Funkce: Místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

/
PODEPSÁN
Jméno: Ing. Jan Freudl, /
Funkce: Člen představenstva SMP CZ, a.s.
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PODEPSAN :
Jméno: Ing. Tomáš Korandn 
Funkce: Předseda představenstva 
HOCHTIEF C

PODEPSAN 
Jméno: J5rg Matliew, 
Funkce: Člen představenstva 
HOCHTIEF CZ a. s.

PODEPSAN
Jméno: Ralph Bartelmess, 
na základě plné moci 
SUEZ International SA

Jméno: Dipl.-Ing. Daniel Barišic, 
na základě plné moci 
WTE Wassertechnik GmbH

PODEPSÁNjHHHpHHlI
Jméno: Ralph Bartelmess 
Za DEGREMONT WTE 
WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s. 
na základě plné moci 
SUEZ International SA

PODEPSÁN ■Mil 
Jméno: Dipl.-Ing. Daniel Barišič,
Za DEGREMONT WTE 
WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s. 
na základě plné moci 
WTE Wassertechnik GmbH
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Nabídka
V Praze dne: 24.8.2018

Předmět nabídky.- Úprava ŘS NVL PC5 a související části ŘS SVl - úpravy související se změnou 
vyhodnocování přepadů při postupném zprovoznění nové vodní linky {NVL) / NWL PCS ond reloted EWL PCS 
Control systém modi/ication - changes related to excess water monitoring during NWL start up phoses

Předmětem nabídky je úprava stávajícího řídícího HW/SW NVL PCS a související části řídicího HW/SW 5VL vyplývající ze 
změny vyhodnocováni přepadů v souvisíosti s postupným zprovozňováním Nové Vodní Linky (NVL) Nabídka je rozdělena 
do dvou částí:

• vystavění komunikačních spojení mezi procesní sítí NVL a SVl řídicích systémů
• poskytování dat pro monitoring přepadů a řízeni nátoku na Novou vodní linku

ms °ffer covers expecteů NWL PCS control systém ond odjocent EWL PCS control systém modifeotions related to excess 
woter monitoring and evoluotion during NWL start up phases. The offer is split to two ports:

• estoblishing of communicotion chonnels between NWL and EWL control systém process networks
• signál exchange for excess woter monitoring ond control of NWL woter intoke

Rozsah nabídky / Offer scooe:

Nabídka vychází z aktuálně dostupných informací, kdy zejména v druhé část i může dojit k revizi na základě nové 
dostupných informací získaných během provozu /Offer bosed on up to dáte ovailable informotion where momly the 
second part moy need to be odjusted bosed on newly ovoiloble Information received during implementotion ond production 
phoses.

1. propojení ftS SVL a NVL prostřednictví viceportového firewallu umístěného na straně NVL

Dovybavení rozváděče 04DE1.1 víceportovým firewallem sloužícím jako propojovací prvek mezi procesními 
komunikačními sítěmi ŘS NVL a SVL Firewall bude připojen na stranu NVL procesní sítě pomocí nového swilche 
zapojeného do optického kruhu ŘS NVL. Do sítě SVL bude firewall připojen pomocí existujícího optického kabelu WF- 
04DE11-CR011 ukončeného v optickém rozváděči v suterénu EGC (SVL) Součásti této nabídky je prodlouženi 
optického kabelu do rozváděče C-DE1. Připojení do SVl procesní sítě bude prostřednictvím existujícího 
optickometalického převodníku zakončeného ve switchi procesní sítě ŘS SVL. Stanice A00 bude komunikovat se stanici 
04DT1 pomoci existujících komunikačních karet, na nichž bude nastaveno směrováni přes nově přidaný firewall 
(instalován v 04DE1.1 NVL) Stanice B02 bude komunikovat se stanicemi 04DT2 a 06DT1 pomoci existujících 
komunikačních karet, na nichž bude nastaveno směrování přes nově přidaný firewall. Toto řešeni umožní případné 
rozšířeni o komunikaci mezi dalšími PLC ŘS SVL a NVL v budoucnu bez nutnosti doplňovaní dalších HW prvků

Extension of the existing 040E1.1 cobinet by multiport firewall providmq the interconnection link between NWL ond 
EWL control systém process networks. The firewall witlbe connected on NWL side to the process network opticol ring 
by meons of new switch On the EWL side will be the firewall connection use the existing opticol coble WF-04DE11- 
CROU terminoted in the opticol panel in the bosemem of EGC includmg in thi offer is an extension of the opticol poth 
to C-DE1 con trol systém cabinet. The connection to the EWL process network willbe doně by meons of existing opticol 
convertor. TheAOO station will exchange the doto with 04DT1 PlCby menos of existing CP cords, which willbe 
confgured to ollowfor routing via the new firewall (instolled in 04DE1.1 NWL). The B02 stotion will exchange the doto 
with 04077 ond 06DT1 PLC by menas of existing CP cords. which will be configured to ollowfor routing via the new 
firewall This solution is open towords future communicotion entension between other PlCof NWL ond EWL without 
need ofodditionol HW to be delivered.

a) Dodávka HW

i) lx firewall SCAlANCE SC646-2C včetné optického SFP modulu s příslušenstvím a komunikační kabeláži / Jx 
firewall SCALANCE SC6d6~2C including SFP opticol module v network occessones
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ii) lx switch SCALANCE X204-2 včetně komunikační kabeláže/ lx switch SCALANCE X204-2 including network 
occessories

m) Instalace dodaných prvku do rozváděče 04DE1.1 (NVi) / Instolotion ofequipment to 04DEJ.1 cobinet (NWL)

Iv) Úprava rozváděče C-DE1 a optického rozváděče v suterénu EGC (SVL) / Modificotion ofC-DEl and opVcol 
cobinet in EGC (EWL)

b) SW práce

i) Konfigurace íirewallu / Firewoll configurotion

ii) Úprava konfigurace PIC stanic 04DT1, 04DT2 a 06DT1 (NVL) / Configurotion modification of PLC 04DT1, 04077 
and 06DT1 (NWL}

lil) Úprava konfigurace PLC stanic A00 a B02 (SVL) / Configurotion modificotion ofPLC A00 a B02 (EWL)

iv) Implementace komunikačního rozhráni mezi stanicí 040T1 a A00 / implementotion of communicotion 
Interfoce between 04DT1 ondAOO

v) Implementace komunikačního rozhráni mezi stanicí 04DT2, 06DT1 a B02 / Implementotion of communicotion 
interface between 040T2, 06DT1 and ond B02

vi) Instalace, oživení a uvedení do provozu v místě konečného uživatele / Instollotlon, commissioning ond storx- 
up octivlties ot the s/re

2. Monitoring přepadů a indikace dešťového stavu / Excess woter monitoring ond min period indicotion

a) Úprava ŘS NVL PCS / Control systém NWL PCS modificotion

• Doplnění informací o hodnotách přepadů a průtoků za mechanickým píedčišténím do existující 
komunikace mezi PLC NVL a SVl včetně přenosu uvnitř ŘS NVL PCS - směr NVL do SVL (cca. 10 
signálů) /Extension ofexnting communicotion between NWL ond existing woter line IEWL) by 
excess woter and treoted waterPow volues * (opprox 10 volues) including preprocessing - 
direction from NWL to EWL

• Zpracováni a indikace informaci o zpoplatněni přepadu a jeho množství - směr SVL do NVL (cca. 
10 signálů) / Treotment and indication of informotion obout poid/not poid excess woter amounts 
* /opprox 10 volue) including preprocessing - direction from EWL to NWL

• Doplnění informaci do komunikace o predikovaném /trvajícím dešťovém stavu - směr SVl do 
NVL (cca. 30 signálů) / Extension of existing communicotion between NWL ond existing woter 
line (EWL) by predicted and pending roin period * (opprox. 10 voluesJ including treotment ond 
Processing - direction from EWL to NWL

b) Úprava HMI/SCADA chonges

• Aktualizace objektů, alarmů a křivek / Update of objccts. olorms ond trends

• Aktualizace obrazovek dle nového stavu / Update of screens occording to new informotion received

c) Instalace, oživení a uvedení do provozu v míslé konečného uživatele. / Commissioning of chonges ol 
customer premises

Součásti nabídky nejsou zejména / Not induded in the offer are moinlv:

Následující položky NEJSOU součásti nabídky / Following items are not port oj the offer 
SW úpravy související s úpravou algoritmu přepadů v dešťovém stavu v ŘS SVL

Čas a způsob plnění / Expected time pian:

Dodávka specifikované v odstavci „Rozsah nabídky'* bude realizována do 6 týdnů od uzavření smluvního vztahu / The 
oforementioned works will be performed within 6 weeks ofterorder is ploced
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Ceny / Přičeš:
Položka Popis dodávky Cena

činnosti podle bodu 1 odstavce ..Rozsah nabídkyVífem 1 of offer scope 207 080,- Kč1
Činnosti podle bodu 2 odstavce „Rozsah nabídky"/ítem 2. ofofferscope 55 200,- Kč2.

Celkem 262 280Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny be2 DPH. Ceny jsou kalkulovány na základé listovních ceníků, výše celního zatížení a dovozních 
přirážek, směnného kursu Kč / € / 5 a hodinových sazeb platných ke dm zpiacováni nabídky. /Allprices are calculoted 
withoul VAT Prices are calculoted dosed on list prices, duties, exchonges rotes ond hourly rates volid in time ofoffer 
preporation.

Platnost nabídky/O/fer validity'.

Tato nabídka je platná do 31.10.2018. V případě zájmu Poptávajícího může být prodlouženi platnosti předmětem dalšího 
jednání. / This offer is volid till 31st October 2018. Further offer extension con be discussed upon request.

Přílohy nabídky /Attochments:

Nabídka neobsahuje žádné přílohy /None.





Příloha č. 2

Stavební úpravy NVL nad rámec SOD - specifikace

Rekapitulace

důvod Ceny v Kčnáplň upřesněnípopis příležitostiSOpol.

ozšíření sodální zařízeni NVL pro reálný
počet zaměstnanců, špinavá a čistá šatna, 
iennl místnost

zvýšení kapacity o 28 osob 9 79S 698,65SO 04 rozšířeni sociálního zařízeni1.

vyčlenění pracoviště ostrahy z 
velínu, samostatně v přízemi 
proti vchodu do NVl

samostatné pracoviště ostrahy NVl, 
recepce

4 105 984,67doplnění pracovního místa, úprava SCADASO 042.

bezúrovňové křížení u cesty na mostek přes 
odtokové koryto SO 12, provedeni nájezdů

vazba na tzv severní cestu a Její 
budoucí využití

úpravy v areálu NVL pro průjezd 
severní cestou

3 256 646,383. NVl

pilotová sténá se stříkaným betonem a
důsledek požadavku PRE 2 091 783,55opěrná stěna pro ochranu kabelů VNSO 254.

úorava kamenného válu
Ooporučená úprava na základě
provozních zjištění

9 185 431,08výměna stávajících filtrů za automatickéSO 10 automatický filtr u tepelných čerpadel5,

2 428 420,52doplněni kalorimetrů a řídicího systému zlepšení provozní evidenceNVL - doplnění měření spotřeby tepla6. NVL

Skladové rezervy nad rámec
požadavků 2D na základě 
poznatků ze ZP

Náhradní díly k vybraným zařízením (přílohaDodávka skladových rezerv, 
analyzátory

926 700,007. NVl
1)

Skladové rezervy nad rámec
požadavků ZD na základě 
poznatků ze ZP

Náhradní díly k vybraným zařízením (přílohaDodávka skladových rezerv, náhradní 7 975 024,008. NVl
díly 1)

Skladové rezervy nad rámec
požadavků ZD na základě 
poznatků ze ZP

Náhradní diky k vybraným zařízením (přílohaDodávka skladových rezerv, mobilní 
Čerpadla

259 246,009. NVL
1)

Umístění skladových rezerv nad 
rámec požadavků ZD na 
základě poznatků ze ZP

402 869,34Objekt hrubého předčištění za D4DNVL Stavební úpravy pro skladové rezervy10.

doplněni bezpečnostních prvků
REALIZOVÁNO

přechod pro chodce u SO 04, včetně
přístupového chodníku a pěšiny

260 124,89úpravy dopravního režimu v areáluNVL11.

rozšíření mobilní komunikace - 
REALIZOVÁNO

vzdálený přístup k nastavení dataloggeai 
pro kontrolu a kalibraci Žlabů

doplněni signálu GSM pro Parshallovy 
žlaby

49 016,0912. SO 10

3 710 586,48náklady Zařízení staveniště13. ZS minusnraCELKEM



Příloha č. 3

Bezpečnostní opatření se zaméřením na ochranu zdraví návétévniků veřejné přístupné části ÚČOV NVL - specifikace 

Rekapitulace

Poř.č. dle 
•tudie 
VÚBP

TypP(A. 6. Popi. Opatřeni Cena v Kčopatřeni
p'*3 reozemni tttt NVl Učov Hran s

jfacjwu pro kontejnery_________
1 výstražné tabUky. pr*d1la manipulace l kontoinory 1 42 000.00

výstražné ubuay - p»a oo vody
ii brada

Hwni hrana natVeži [/»d iiírti fiwScou neOxemni 
lim NVL ÚČOV Prala

2 7 5.2 597 000.00
r, a trama* plochy

Bit* pio p-op-nnvou zeíon na lasíd* nedzemri
Cfltll NVl. ÚČOV Praha

výsyežné tabulky3 3 1 96O00.CO
provozrl opatřen a jejch dusédní dodržováni
*V»*ažhé tabuky
moOlnl (Manám) ohrazení plochy stéfiedho miste pro

4 4 8tíCoci místo 1 (síran železný) 5.2 193 630.00

•ýsOnzné tabuky 
doplnéel zét.*íi >««.. n

5 5 Zpainé-rý v,vytony prostor plavebního koníku 1.2 597 003.00

Schod.i» a opír»4 sad (|hotí*utdnl roh a střed 
piní laiíoy podzemní £Ass> NVL ÚČOV Praha)

S 7 Výsvainá tabuliy. systém upito mini 1 9800.00

zkontroHval a Odstraní zbytky konstrukC po BavbC (Irny t
betonářská ocal apcc)
Výstražné tabulky

7 8 GeomRž* (ilfovlna) loh 1 0.03

Oopra.rJ matky upozorňující na možnoat pohybu choceů

8 9 Poienxv komunkaca 12 9’4 000.00• ne vybraných mlsleth i<Wdl SO 04) vyznat* přechod, pn> 
eRodsa a oveohuékní vyznaůl na vozovce tram pio pohyb chodců

• Výši ražné tabulky sc zak atam vaaupu, (néréafczoroi yné 
Cimatwi. a vyfn*ce sHě po celé plolo kárových ntríi je suqn* 
zdatným Jooincl překonatelné)

9 10 ftaHIUy 1 54 OOO.CO

10 11 tazvodny VZT Výstražné tabulky 1 18 030,00
IL; .„.I!■' 1- ,.|1]11 12 •seUBL •loin I— komuri.:; ICVidStKCa) 2

Oédttéé využili. tmi* pouíenim odsun, motorových vozidel. 
P"P strofi • doprovodem obsluhy NVL v případ* nutrfirt+o 
POUÍItl tmo techniky

12 13 Obslužní korounhae* 1 0.00

• Vyznat* trasy pro pc#r,t> chodců ra vozovce. vřetně přechod, 
přeé vozovku
• ornát# na tratí trum pohyb vozidel. kteří nesotMsi s provozem 
ÚČOV nebo 128 - dů-attdté řízeni vydáváni vstupních karet

13 14 PartotíSli 1 22 900 03

• ojoctnélí využiti. féirt poutáním obsluhy mcřorovych voxdel 
pítp. atfotů a Oo-provcoem obsluhy NVL v případ* nezbytněno 
POJBB této technfcy

KPžao: cest re střoie podxermi Cítil NVL ÚČOV 
Prah*

14 15 1 0.00

zjistit uzavíraní vstupní branky inko romsku provazu. «av 
výstražné tabufta se zákazem vstupu15 16 Nílok ta bOVialWum iést hVL ÚČOV Praha i 21 C0O.OO

ni pvostevu o0|euu níloiu na biotootccu ínbi

ie '7 Sféna i qjbcvi j a 1 28 200,00
17 18 Laiku w«8 výpustní kanil .ýstraioí tatuliy. víetné upotomíni na nwbetpoů utcixrti 1 16BCOOO

•úprava
tíCnsduchí (hrazeni a orddíkijcl ŽVý po< na herní hrar.é íanetn 
jrovah upraveného terénu)
• výstraíré tahuíky

m 'ortely na ch

18 '9 Odtokový lané vyŮíté-4 vody 1.2 6 374 567 36

13 20 Zaisténi výpustního ianSíj do Vltavy Ai přsdCMO položka ♦ umísterv slotami a*, ddvamým .rohem 1. 2 119 200.03

20 21 VýpuB. p<ap*d i Hrubého ptodóétéro výsirairé tabulky * um.s«éni slcyanu «e záchranným kroham 1 4 800.00

Vysolí x«f nad ráčecím misi cm 4 (síran žtfertý 
a hbitý) - rondel

stlépéc zabradi na korun* tutorové c> rondaki 
>ý»fr8žné tabulky

21 22 1.2 441 200.00

pouCori obskhy a pžeprasce síranu o na ku souvisej s 
prchorknl návélévmky
piuťcnl chUhy a přápra^tí shnu o podmlrééch uVvoi» 

nísédno oóslé místa siafmtl 
mfomstzil totiíky zakazující vstup do pnulcvu rondelu

22 23 Stétaa -nlslo 4 (tl-sn >—zltý a Nlmtý) 1.2 0000 00

omezen do prostoro mezi otjekty 04 a 06:
L' výstražné tabulky

"* t»íam»kételné zérory ne obou stráních proUrarotvi. 
j rozarrrytunalnft zftio<» r* ceslé .adouC středám přát 
koma/ntort.
3 ochranný íhýpfcr. no homi hran* knme)nman»u uarr*rfu|ld 
mvlt*.Tv«y na okn^ov* korrunkaee.
3 pcuíení obsluhy NVL a pracovníka přepravce choméíle o 
n/nosli dodržovat dčnledn* opaVeni ní ochranu eventuér<eh 
na-zité-vr-lů narwpéktj^cich výstražnou sigrMbad,
- důsledné rtodríovat provozrt féd stéieciho mísía. vteiné obity 
StSíécIho místa po ducoíenl staf*ni

23 24 MM místo 2 {chemik* oesodorlzacei 1.2 66 200,CO

24 ataeaci místo 311-rietninall
LCOV Praha

dtto ^ko stéCco mlsta 7 12 66 75000
25 26 ■ ns NVl výstražní t 13 50003



«»■*> 1 40 000,0028
27 29 WW»l"á 1 305 SCO.SP

provozní řád - dúeledná «cr*da vypnuli i*»uv** v t*M. kdy 
oejísj obsluhou nvl

oz/uíon! rozvodná ikhrvé výwainým náptsom aTwba 
itksoanmam
Ooeiment op**r, - uumyfcatainá ikfdá (Uacc) utnuta 

pflslup k pftpojkám a (Opcn janiútn

30 24a/.*y otokťdMUlaci 1.2 330 00.0028

KonvWni dachry. aWdny. nouzová východy a Jné 
0C4dopy

výavaíná tabutiy (oroaxanl pohybu mm caMy 6 travnatá pocby. 0.0029 32 '!)
222LJL inó náklady 210 047,50

10 785 564,86Čolkem

’VP opaiřaol

1 VysiratoS a croanzafnl opálfifii
2 maibCni opotřeni
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PŘÍLOHA t. 5

ÚČOV - NVL / CWWTP - NWL 

REKAPITULACE
Soupis prací s výkazem výměr, 2. úroveň -15. revize 

SPW 2 - 15 ze dne 5.11.2019
bu DPH / pdee 

wllhoul VAT

cm vfc Dodatku t. 20Cen* DB* / Pflce of woH /
prlee Ind. Amendment 

No. 20

Cena Dia a realizaci kompletní starobní a tochnotojjlclce části stavby NVL (včetn* provozováni NVL v režimu Fáze A 
zkulatmlbo provozu), provodanl vAech projektových činnosti, poskytnuti vieeh Inženýrských a aouvteejkich služeb /
Příče of work for co m plote constroction and technolOQlcal psrt of the NWL (lndudlng tho opere bon of NWL ln the mode of 
Stage A testing operation), contpletion of nH design work, provlslon of ati design smrk, provlslon of tl englnoerlng and related

1 382 420 643,88

VŠECHNY PROJEKTOVĚ ČINNOSTI / ALL DESIGN WORK 168 817 139,39

Dio-rsleni viech (rojrttovýd. trmoeti malirovaných ptol ptolKižnním projektoví ttokunentao? Kavby NVL Vo achvOkto OCyaenaloL / AU Design 
wtiih mpkimanlrt 0*crB eubmsting lha deigr ccomonlaDcn al Oso NWL to SpproiflB 10lhd EmWb,*/ 57 871 603.03

provodoni víodi poýBklovýtfi ŮrnoHl reelaovaných ptoJ ptalUianlni projektová dcAumontaca stavby NVL ke echvásonl Oheanatet I All design 
•o* mpieirented baton eubnVíUng tfe desgn aoajnsdallon ot tne NWL to Bnpmval to the Employer - Nárok t 006 3 030 592.00

provedeni viech prosových íinnaelí polí matovaných ptol pfodbíenlm pravádld dctaimenlKe vČětňl kmxkj etevetnich pred. dodávek ■
Suieb b víKBfřrr výmír kn stnvdenl ObjooiBtoil I Al design wcrk than mpememed bofero suWnming the detel design Indulng tne Ist d OulWlng 
*oik suppies sral strivkes wffii SoQs to approval ot lha Emloyp'
p rovni oni visch pianových tťinoeti potů testovaných ptoJ ptoHníanlm provídfcd dcAumeol** vintné soi«*su stavotnldi před, dWůvek a
služeb s výknřcm vy mít to smvtoinl Objednatel / Al design work lhán mpOTemad brfcse sutswtling tni cstal design mdudng lne lat cil bidding 
work su«)»es and seivice* witn 9oQs for approvol ol lbe Emtoyar - Mtok t 036

W 041 438.-5

I 4 500 809.20

ta
provedani vioch pn*aktovýdi tnrosil potů matovaných ptal ptolcženim Cikifncntoco skutečného provedeni stavby NVL CcjeonatMi l All dnoign 
wtwh !han ropernentwd P<V«p euBmlttoiB lha as-bull ttoaimenUDon ol me NWL to tho 31 739 919.29

provedeni véach prr^aktovýdi černosti potí rastrovaných pfod ptoJOlenlm Qotimontscs emioínůLu provedeni stavby NVL Otiedralťl I All design 
vnxV t"an mpurarw) tratoe eubmltBng the aWwid docuirerteoo'. of tne NWL to (ho ErapCyor - Níro« t 006 ^ 662 708.75

NŽEMÝRSKÉ A SOUYSEJtCl SLUŽBY I ENGINEERIMQ AND RELATED 122 214 634,42

a souvisqicich suieb pfod pooén-n ichů žalosti o vyddni slavobrLno povaleni slsvby NVl prialuánéirm útolu / All 
enpiwenns and rc-etad servcss pnor to tne sutrn/selon ot tho ccmpete eptOcaton to the bulOng perralt to the NWL lo tho relovenl outhonry
naskytnuli vtoch

29 261 170.41

pottymuU vflecn nevarujlclcn tnjeny-isrýcn s sajvtseilckh nuíeb pfeo uvedením eisvby NVl a> ikuiotniho (rovoni / Al esacoatoO ongriwcong 
and related aotv-caa piw lo lho slad m ol teeng opondion d the NWL 60 944 544.62

£ poskytnuti vloch nsvarujlcich nísnýrakých a souveo|ickh afcžeb před rlskánim (vydáním) kolauoelniho scuNesu pro etavtu NVL / All 
enjýneaflna ord reimod eervícos pnor to the racelpt (lesue) of the «n» exeola-ioe cen/cste to the NWL 31 739 919.39

tv
poskytnuti viseli řinviuieiclOi nisnýrosých a snuesojicšch sluřob pro Provacml komurScaa' - Dodal ok t 17 / Al assonotno englneetog and 
etalon ss-vicos for Tompoaiy mad - Amondrnem No. 17 279 030.03

REALIZACE KOMPLETNÍ STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ČASTI STAVBY NVL, VCETNÉ PROVOZOVANÍ NVL VE FÁZI A
ZKUŠEBNÍHO PROVOZU I CONPLETE CONSTRUCTION AND TECHNOLOGKJAL PART OF THE NWL. INCLU01NG THE OPERATION 
OF THE NWL IN STAGE A OF TE3T1NO

8 061 680 870,07

GLOBÁLNÍ ZAKtr.ENi STAVEM Siř / GLOBAL SITE FACJUTIE5 1H493 878.88
ZS 1 0? 2ž£WP.»sm75 1 04 QpOcen. Hochy ZSISetyy
Z61 09 Vtktovor to / Waler comecton
Z5 1 07 iaiBm7
zs 10» I 77 677,69
Z61.10 I f B)lbce;d • lahted IntoireUon.aguIgngV.

/ OutOacr ightlng. bitweíd ItoUing
142 409,10

ZS1.11 58 258.27
ZS 11? o vQrtoa CZS / C-Sf Oporaaon erd trr&nienc&

CkvrniOU CZS 1 C5L D^merrtno__________________
HQ. --‘i.•■'••''•n. Gatrlipu-.- i.-.,-. - -ybl-.»fi• 
MotSnl ciemcké toalety / MdMo teflacs

33 790 057,53
I 635 75801 

"5* 682.13 
1 610 932.93i 2$ 1.13

ZS2 02
ZS2 03
ZS211 Víroví tattby I S«<ng-JIB

C230!zs 2.11.1 ...... - ... -_________ -gpstotoi
Vátovd AsmOy - aamsvifái / 5»tno-JB craras - cBíma,

iraoy - crovor / svi\io-jíb 49 296 412,95M ZS 211.2

Z5 2.18 f 
ZS2162 
ZS2.17

2 173 961,50
2 12

r) 75 pro rafl/an/ 1 947 6C9D5
mn*M / CompensnáMn swtf ctoosrO 146 580,34

57 812 733.43Provor o 0dříče HZS i M6F Oporatsw ord monlonco
ZS 218
ZS 219

Ďemwuůf HZS / Mži Qiamanttng 5 181 384.91
Edeml montáínl ráklalna ZS / Extemal of SF 11 478 372,10

113
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I BTAVENlSTfc I OUT QLOOAL 8ITE FACILH1E8 1B2 430
BirtMwa Malav aďrlnauaDvnl/ Aďnlr.it(--ai.a bdMIrqZB 1.01 ZO 4B3 864 14

’>'■ O? *rftkov6 sosl.iva cmvomi 15r*« buMmg
£&SfůVů pDVOJfll 7. ů 2. pOt/Zj / 5ú/V)Cv CuMVlO )tí ITd 2JKSZS 1.03 1 14 753 582.77

ZS 103 3 lnritová aatfava pmvtM/ii 3 pMp / 5e/v«a OuMlnjr JíO fo»v 6 » ŠM >
ZB i 05 vonunkacn a panova; plechy, rrovoml plocfry / RruOt and partaiQ areas, stcrt* area*

PWoolM NN / LV connacMn_________________________________________________________
Dplocani Blaveni&tó / Sile FanOrq_______________
Dptoauií Hinxnritiž t Silo F onOnq DcOatck č 17 - Opkrar ttavore&á no QQDo ZKu&CnJio novozu 
Jftcota» a rotvoa vodí / WiMi connaaion ano aieifiautlon

6 570 238 Ol
ZS 1.06 
ZS 2 01

i 88301084
3 '*5 >51 4'

I ZS 2 Ol 4 951 031,38

tm 7 622 586 61
Pálaftil roxtfpqy NN I LV OaUtwUon 11 413 6*6,21

ZS206 Venkovní oBvAUanl. cav4no-j ttfxwdú / Outdcor tqngno. ti bona igptnp 2 7B3 704.041 ZS 2 07
ZS 2.06

44lmM do cřlnavlt* - Erfry lo vrfiart
Výgra* se Bavená** I E»«* Irom m

2 470 732 55
»*

ZS 206
ZS 7 10 
ZS 2 11

Slavcnťi''.' kcmunkaoi l ůlo riaia
£povn6f>4 j^pc/iy • Paveo žíms 
Vžfovč inttPy / Swnp-JIB oanat

2 975 042M

zsjnj i

ZS 2.14

Věínvé pfevy - ingaixti / cranat - MtfaValěyi 61 630 606 IX
Dptacřwvó nlgp - Rinse dača
Sodmenlačri jímka I SodrranlatKxi luatvoK

1 656 399 66
2 6/2 029,20
4 47* 846.30ZS 2.16 DaCaené éerpecJ iiuiin>/T«mpar»v wals

aužěSwEEZE21I 4&4 424 170 N
KompWafril Ofrnoai dodavumirá / Aai
Koertmínl ilnnoaf atavaonl a tectndiwickí) Coordtmittnq rf civí artí gnaii n«l*

PR 01 iintilnn dcilvity of bi< 182 947 904 76
8 PRO? 139 008 831 60

27 990 818.90I PR 03 lomní a toaaUzfct Wvy / Area arei kMjattca iireacia
PR 04 Novami wvy I Oowaiiona tirpacta 94 690 696 32
PR 05 Knodřaca geodalickú CimuM • Htovni aocflai Sd mřeni > Coordlnnrejn of Sirvny torvcns - Consomm Cnref Surv&iOf 0 145 965 M
PR 09 Propagace slavte - PR (FTonroiwn oř Work - HuQte Neatwnt 3 790 601,•;

3 016 W2 862.715TAVE8NI ČÁST I CIVIL PART
Pfip«avn úroml činí NVLSOOI

50 01 01
SOOI OJ.f

larnaica / Danolton
PewuMfra r. afapa/OaoioffWi 2ndpfta«a 6 771 186 24

SO 01,01,3 OareoWre 2 atapa /QereoW.On Zmlp/tH,! 1 217MW38
SO OT Oř.3 Dcrrohcca etapa / DemnMnn Jiti pnav* 1 430 254 76

m jSO 01 03
ISOoi 03

Zaloíori |4my / Pral Kt mi p4 142 095 195 51
ZaloZari jflmy - Ooloick 6 11/ Piatection p4 275 275 227 41

SO 01.04 !efrri prócfr o pod0tún|vrflt^7Ejft|TWífcy|3Ďfl^^ycf3
!oninl f^3C6 b coflWooni vrslw - dodiMM Č.11 / Ej(t(^Aú(X find txiso livtrs

•54 217 733.56
50 01.04 74 784 052.5/l-

VýBaKy oJpad^<n vtxl - 6áat NVL / Raw *3ler Qc-Ivlt, mana - part crf NtfVL
Otýakl IrjPéňo a mag-arlO(ino přaddilir; / Pre-trettmyn tnimnp_________________________________________
Hala 1 (KONTEJNERY). Hala 2 (ČESLE), Hala 3 (ODSTŘEDIVKY). Hala 4 (0EM5A06G) I Halí 1 (CONTAINER). Hal 2 
WSCPPPMfi 1. Hal 3 /GEWTMFUG6S >. HaH 4 IDťfiSADBG I
Oávtovdnl aitam no nuntrátu / Eklamal ajbwrela 03«>r»Q________________________________________
0lologlc«6 íodnl Inka I BiclogicM tmatnoni *alo' lna

50 03 22 851 050 42
S0C4

SO C4 01 388 892 267.36
SO 04 02 793 524 29 

649 455 694 85 
1 954 805.15 

2R 105 844.33

SO 06
SO 06
SO 07

BWOQlca vodní linko DM otek fc 12 / BoOpical treKrnem maur Ino - SKRÁPĚNI
OmyOiama NI t Blc"*a* ioom N1
Dmyrháma N2.N3 / B'owt-r •oiuns H2. N3SO 06 26 140 7/683

sooe Oawovaci nůiíJe / Seconttaiy aatana larés 474 791 037 74
SO 10 T/bIi stiiwi* žiiléni/Teniary Irealmenl 150 802 565,78I SO 11 Povootovi tarpaei sunca / Flood pimpinj atafon 6 555 782,52

1 OflWc V|'£lMné oapaoil vody / Iraatad watte waltr outlat 10 390 445 22N

é SO 13 Rtavodna 11 S«Ucn h&jaa 1 B 270 318,16
1-0 14 Rozvtxlr.a 21 Saitci noute 2 0 826 212.70

o

i Rozvodna 31 Saiícn Mojse 3'SO 15 12759630,78
SO 16 5[ot<>iaci poiru)! - ca&i NVL / Conneclinq ppea - pátí ot NWL 1 267 995,35••

(SO 1/ Spojová; tJPy - fat! NVL) CainaOirq cpanrea - pan ol NWL 5614 790,16
i Spojovací hMi - Cá» NVL - Oodslek 113/Connecong cnanna«-pan o!NWL - Úprava pn> čtWni »4&cvycfi vndvefáo

BOZPSO 17 105 257,70

SO 17 Spojovaci flaby - ž&ai NVL Dodalrk tu/ CcrmecDnc crjnncts - pan o* NWL - Zněna sfcftmá imta 3 969 336,96
SO 18 Sjx^wKi <artá< / Conr^ctjna wtortof

Qdaévanl a Utraca vzduaiu / A» WMimw__________________________________
jlMnl vMuďiu rowkpj Hrvaěfto předč llfcil / DoacdonaaiOn o* prairealrnani 
L iáiňn vrd.nnu r^i'i .-logn n»il urey l DwodonsaOwi of BkotojIcB walei lne 
Dtyravní a aPalutné pkidiy - řatl NVL / Handmg and aawca areaa - pan ol HWl

3 637 756,37
ISO 19
SO 19.01 20 073 649.05i

l50 19.02 31418 862.40 
31 809 535.14 
6 750 016,69 

23 764 196.19

50 20
SO 21 HoiVQd ptn6 a p*ovarní vody / Orinktng and aisvico waror dalrbuon notwak

3a4Hivfl karali/flca / Stonrrealar dralinjeSO 22
jsozi
50 23 

ISO 73

Slataipoiadž roevndy l yvaak eunant dalřltmlinn nalwuik
Steloffai.ilé mfvcidy - Podala* 6 10/ V2ea< turrani giiliCOcn rerlwoo. Voňlnl komuikace 
SiaPTOP-a* rotvody - Oocalak t 12 / W«a< čuraní auiraiXcn mWW - SKRÁPĚNI

21 729 777,92
5 825 165,59
2 296 282.60

|SO 24 Vonkorní otvěMni l řuamal Iffitlng 3 763 189.05
SO 25 í arBrml a koneínft úpravy - 54ti NVL / Finál landscapms 73 078 667,44
SO W Jftfltfiinl K pchytu cizích oseb / Unsutfiorcrod porvnc ontry pnivdkjn 331 784,19
SO 27 sBdwé Úpravy / Grcenary fint} úflfOfivn 39 112 383 78 

26 *10 619.6*KaOetový kanál v OČQV - (Ml NVL / Cat<e ccOecioí in n«t6ng WWTP part o! NW
SiaveOni icravy NVL nad rarnac SCO • Oodaie* t 20

SO 30
SO 35286 561.64

Baxpaénotlni opar/en. ve/ena p/laiuptie Cask NVL • DodaMK C 20SO 10 785 564 86
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TECHSOLOOICKÁ ČÁST / PNOCtSS PART 2210 643113.14
RMitMc* komplrtnl tochnotootcw NVU p*rto»

3 OIS 434 1S4.MA
inzniFM nsnagfiasrg!ni 1 Macnamcal prg iroainml 459 252 0Q1.1i

4/9 030 393 1CPS 02 CO BoOgrVf 6íiéni / &oOgicM BOBlinoM
PS 02 CO aologtAB ůAláni - Uo3*6* 9. 1 31 BCOpcai UMlnan* jpr, lycfivoa wt tfco bo zp 499 381.5C
PS 03.00 Tcroainl MIMA ůfcóni / T»l*«y tnuttneni 71 '35 946 04
PS 0400 Povoafuyta daipocl sliníc / Plod pxnpnfl Watan 7 960 301.11
PS 06.0D <aOvO ncspoaa/ltvl / Suijo monaBnmml :o5-os4o:.a
PS OB 00 ■AMni viOuchj - gtftT»cka dazodortraí* > Ať traataw* - 31 £60 514,44
PS 07 00 Provwnl vod# / Industn#) 4 B19 764.2Í
PS 07 00 Prwotnl voda • Qooata« 112/ IrajMnv w#t« atopty • SKRÁPĚNI 11411 S21.BC
PS OSM PjtnévodB/Poyib* watar 0 OL
PS 09 03 a rozvod Betevéro vzducftu pro pnotpohnny i CouprMsed atf iokibi and dttrtbubon nchroik 720 952.7:

1 PS 1003 Omyct<.vivi a návod vzQjcnu / Pranand ar 4ourta» ano dMnPuOon nefrrart 37S 121 445.7b
,PS 1103 Va>jcMter»»nfc# ffo dnyrHámy / VattUaton o« Ihe OOwoni rocnn

EIMorotaeťnfcká dó» l Prom Part - eleciiaPS 20 03 245 392 704,32
PS 20 03 DeWolocnnicM &ta* • OodaUh t 12) Fiowm Pan - eéclro - SKRÁPĚNI 370 41(0,70

ftidicl *y*lém SCADAISCADA o*»d #yfl6<iiPS 21 CO 112 983 .40
PS 21 CO fttdfcl «y»»m SCADA - Dcdotok č 12 / SCADA corwil «yH4m - SKRÁPĚN i 293 92
P5 21.00 fthUcl ayaitm SCADA - Oodawk 1.14 / SCADA cocfcol systém. ftlpirv mĚS 970 124.00
P5 21 CO *■>*< t>*«m SCADA i SCADA care* »y*»m - DopHér. N\»i • Docois* C 30 292 290W
PS Dodávky nanradnicn dílu - Ockwim t 20 9 190 970 CO
PS St#va i trennoiogcKg

P#ram#trů v# F4n i
ti» D*J • Dodatek t 20 •2 205 13

>otvrzanl vyfconuvyc/i 207 317 >78.63
47 050 56309PS 01.00

PS 02 CO BotagOé dl étánl / BbOgcat tmotitmr*
TarOÉml prfhtl tMr\ i Tenaiy IraaBrare

49 932 737,39
PS 03 CO 7 427 807 73
PS 04 00 Povoaiov* d.n#ni / Hrad pjmpftg DintUr 910 471,36
PS 06.00 Kalové no«p(aí/»ivl / Sijdj# rranaoBrmrt 21 429 729 99
PS 06,00 -*«ol vxoudiu • cro incká dazodoizaca / Alf lrealtnenl - Chomlcal DorodcrtxaOor 3 2B3 M7 84
PS 07.00 Provozní voda / nduťtia woi» wu&t 496 170.39

i PS 08 00 Pitná vrtá / PqibOB wals- D.COs PS 09 00 Zdrq a rpnod takového vzdixftu pro pnaugoricny (Comi^BmW a# aou'co» ar*l dUliPuton iwhvcrk 
Omyrtiárra a rozvod viducnu 7 PressaJ air sout** and dtartníon notwcrh
Vzducťolpginka p-o dir^cnámy / VantlaUcn df tne Wo*en non

73 764.10*<
PS to oo 39 ISO 399 69
PS 11.00 O CO
PS 20.03 i Procos# Part - eectro 25 201- £7
Pa 21.00 Kl i tyttem 11 524 58
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