
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000622 ze dne 04.12.2017

na realizaci zakázky
„1/13 Třebušice MUK (dopravní bodová závada) -  Technická asistence -  nezávislá 

supervize fakturace zhotovitele, změn závazků (ZBV)“
ISPROFIN: 327 112 4135

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán 
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních 
a technických:

(dále jen „Objednatel41 nebo „Zadavatel44) na jedné straně 

a

společností SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem:
130 80 Praha 3 
IČO:
DIČ:
zastoupenou

Olšanská 2643/1 a, Žižkov,

25793349
CZ25793349

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

(dále jen „Poskytovatel44) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany44)
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Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 04.12.2017 Smlouvu o poskytování služeb 
č. 08PT-000622 (dále jen „Smlouva14) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem J/13 
Třebušice MUK (dopravní bodová závada) -  Technická asistence -  nezávislá supervize fakturace 
zhotovitele, změn závazků (ZBV)“ (dále jen „Zakázka44). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla 
uzavřena v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „ZZVZ44). Smlouvou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný 
popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby44). Poskytování Služeb se vztahuje 
kzakázce na stavební práce č. 08PT-000454 „1/13 Třebušice MUK (dopravní bodová závada)" 
(dále jen „Stavba44).

B. Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu poskytovaných Služeb tak, jak je specifikováno 
níže. Důvodem pro navýšení rozsahu poskytovaných Služeb je skutečnost, že realizace Stavby bude 
probíhat déle, než bylo původně předpokládáno. Poskytovatel proto bude muset poskytnout Služby 
ve větším rozsahu, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. Z důvodu kontinuity a 
zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl 
Poskytovatel.

Čl.I

1. Ustanovení poslední věty článku IV. Cena za poskytování služeb, bod 1. se tímto mění 
následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby 
řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 
Smlouvy (dále jen „Cena44), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena 
poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých 
položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek 
jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:

Navýšení dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH ve znění Dodatku č. 1:

DPH ceny ve zněm Dodatku č. 1 :

Cena ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:

ČI. H

1. Příloha č. 2 -  Rozpis Ceny Služeb se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku č. 1.

1.815.000,00 Kč

544.500.00 Kč

2.359.500.00 Kč

495.495.00 Kč

2.854.995.00 Kč
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či. m
1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez 

jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek ě. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

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

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

- 02-  2020
V Chomutově dne:

za Poskytovatele 
SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne: 2 9 . 2- Z<?2^>
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Příloha č. 1 -  Rozpis Služeb

1/13 Třebušice M Ú K  (dopravní bodová závada) - Technická asistence - nezávislá supervize fakturace zhotovitele, změn závazku (ZBV)

Předmět činnosti
Počet hodin 

podle Smlouvy
hodinová 

sazba (CZK)

cena celkem 
podle Smlouvy 

_____ (CZK)_____

Počet hodin 
podle Dodatku

č. 1

Cena celkem
podle Dodatku Upřesněni činnosti 

č. 1 (CZK)
A - Monitorování finančniho a fyzického postupu stavby
Kontrola plněni předloženého HMG zhotovitele 
(kontrola věcné správnosti, souladu s  VOP/ZOP 
kontrola souladu "A S  PLANNEO" HMG s  jednotlivými 
aktualizacemi hgm T A S  BUILT))

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

B - Sledováni změn během výstavby, posouzení nároků zhotovitele

Posouzeni změn v návaznosti na SGŘ 18/2017 
VOP/ZOP .... ........ ............. ....

Kontrola a posouzeni navrhovaných změn během výstavby, specifikace dokumentů 
pro zajištění úplnosti dokumentace Z BV  Veškeré uvažované změny během 
výstavby musí odpovídat národní legislativě a obchodním podmínkám Kontrola 

. . . . . . . . . . . . . změnových rozpočtů za účelem optimalizace v návaznosti na VOP/ZOP. SGŘ 
18/2017 a ZZV Z  (v aktuálním zněni”) Zpracováni textových a tabulkových části 
zahrnující detailní odůvodnění položek v návaznosti VOP/ZOP a Z ZV Z  (v aktuálním 
platném zněni). Tyto dokumenty budou součásti přioh ZBV.

PosouzeniZBV v návaznosti na Zákon o zadáváni 
veřejných zakázek .... ........ ............. ....

Posouzení důvodu vzniku změny a předběžné zařazeni do příslušné skupiny prací 
dle aktuálně platné legislativy Zpracováni textových a tabulových části zahrnující 

............. detailní odůvodněni položek v návaznosti na ZZV Z  (v aktuálním platném zněni). Tyto 
dokumenty budou součásti příloh ZBV  Projednáni zjištěných nedostatků a jejich 
nápravy se Zhotovitelem Správcem stavby. Autorským dozorem a HIRem

Nároky Zhotovitele .... ........ ............. .... .............
C - Cenové schvalováni jednotlivých cen nově vzniklých položek v rámci ZBV v návaznosti na VOP/ZOP
Kontrola úplnosti a správnosti navrhovaných položek. 
Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením s 
výskyty obdobných položek v cenové nabídce 
zhotovitele. Cenová kontrola nově vzniklých položek 
ověřením pomoci individuální kalkulace

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

D - Finanční kontrola
Kontrola měsíční fakturace v návaznosti na zjišťovací 
protokoly stavby. Formální a věcná kontrola L W .... ........ ............. .... .............

E - Kontrola stavby, soulad průběhu stavb y se smluvními podmínkami a PDPS
Supervize plněni zadávacích podmínek (včetně 
zpracováni nároků objednatele na uplatněni sankci při 
neplněni závazků zhotovitele a dalších smluvních 
partnetů objednatele působících na realizaci a 
administraci stavby)

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

Cena bez DPH 1 815 000.00 2 359 500.00
DPH 21 % 381 150.00 495 495,00
Cena celkem v. DPH 2 196 150.00 2 854 995.00
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