
Dodatek č. 1
k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO

č. smlouvy objednatele: 08PT-000425 
ě. smlouvy zhotovitele: 18-201.230

mezi
objednatelem: Ředitelství silnic a dálek ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
zastoupeným:
k podpisu smlouvy oprávněn: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

bankovní spojení:
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(dále jen ,,objednatel“) na straně jedné

a
zhotovitelem: Společnost „SUDQP GROUP -  2016 111“ založená Smlouvou o Společnosti ze dne 
11.3.2016

SUD OP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

bankovní spojení:
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v Obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce" a „Společník 1“

VPIJ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČO: 60193280 DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v Obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 2“



\

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, - 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 03. 2016.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
zastoupeným: ..............................................................................................

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

IČO: 31322000 DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného registra 
Okresného súdu Brastislava I, oddíl B, vložka 378

jako „Společník 3“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 03. 2016.

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Praha 2 ,1. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
zastoupeným: ...........................................................................

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

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v Obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Společník 4“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.03.2016.

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé.

„D7 Slaný - hranice Stě. kraje, km 27,700-34,464, DSP/IČ“

ISPROFIN: 521155042.40011

I.
Předmět dodatku V

1. V návaznosti na terminologii obsaženou v rozpočtu objednatele se ve výše identifikovaném 
Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o dílo (dále též „smlouva") text „D7 Slaný -  hranice 
Stě. kraje, km 27,700-34,464, DSP/IČ“ mění na text „D7 Kutrovice -  Panenský Týnec“.
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2. Předmětem Dodatku č. 1 je dále doplnění povinnosti zhotovitele využívat systém PPS (vést 
dílčí přípravu stavby v systému Objednatele), včetně zajištění finanční kompenzace. Dodatek 
je uzavírán z důvodu sjednocení procesů v přípravě investičních staveb úseku výstavby.

3. V příloze č. A „Rozsah služeb11 se doplňuje následující text:

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: 
pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného 
manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny 
požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. 
Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, 
přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

4. V příloze č. C „Platby a Platební podmínky14, část III B „Položkový rozpočet -  IČ k SP 
včetně majetkoprávního projednání11 se doplňuje následující položka, o kterou se navyšuje 
cena díla v souladu s článkem 23.2 Všeobecných smluvních podmínek.

Ocenění využíváni systému PPS pro 
inženýrskou činnost m.j. počet 

/  m.j. cena / m.j. cena
celkem

Vedení údajů v systému PPS.
(seznámení s metodikou, zajištění VPN, 
jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně 
migrace, průběžné vedení IČ v PPS)

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

Poznámka: kpl = kompletní dodávka

II.
Cena

Tímto dodatkem č. 1 se stávající text:

Cena
a. Nabídková cena bez DPH = 16 355 000 Kč
b. DPH = 3 434 550 Kč
c. nabídková cena celkem (a + b) = 19 789 550 Kč
přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních 
obchodních podmínkách

nahrazuje textem:
Cena
a. Nabídková cena bez DPH = 16 443 500 Kč
b. DPH = 3 453 135 Kě
c. nabídková cena celkem (a + b) = 19 896 635 Kč
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, 
která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

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

PODEPSÁN 
za objednatele:

PODEPSÁN 
za zhotovitele:

Datum:
1 2 -12- 2013

Datum: _ £j . y f .  7II1B

Datum: .  j j j .

Datum: -  8 - / l -  2018'

Datum: -  § -j? - ?í]jQ
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Datum:

Datum:

Datum:
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-  0 - 12-  2010


