
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o díl o 
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„Starokolínská - Českobrodská - rozšíření, č. akce 999073, Praha 21 - vypracování PD a 
zajištění IČ" 

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4220/003/1 
č. smlouvy zhotovitele: 19 - 030 - 01,02 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
Řásnovka 770/8, 11 O 00 Pra ha I Staré Město 
IČO: 03447286 
DIČ: CZ03447286 
zapsaná v obchodním rejstř íku vedeném Městským soudem v Pra ze, spis. zn. B 
20059 
Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
č.ú.: 2023100003/6000 

zastoupená: Mgr.  Jo zefe m Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a pře dsedou představenstva 
pro f. Ing. Karl em Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva 
PhDr.  Filipem Hájkem, členem představenstva 
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva 
Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí 
odpovědnosti na základě zmocnění uděleného pře dstavenstvem, pro f. Ing. Karel 
Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva. 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku 
Petr Kalous, vedoucí oddělení přípra vy a realizace investic 
Ing. Zuzana Hro nová, TDS 

2. Zhotovitel: DOPR AVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o. 
Sídlo: Modřa nská 11/1387, PSČ 143 00 Pra ha 12 - Modřa ny 
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27 /884, 141 00 Pra ha 4 - Michle 
IČO: 48592722 
DIČ: CZ48592722 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra ze, spis. zn. C 18643 
Bankovní spojení: Česká spoři telna, a.s., Pra ha 4 
č. ú.: 69727339/0800 
zastoupena: Ing. Ja nem Zrzavým, jednatelem 

Osoby zmocněné k jednání: 
- ve věcech smluvních: Ing. Ja n Zrzavý, jednatel 
- ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D. (Al) 



II. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") ke Smlouvě 
o dílo č. A/3/1 9/4220/003 ze dne 05.04.2019 (dále jen „Smlouva"). 
Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst.  6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezby tné a nepředvídatelné dodatečné 
práce na díle, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před 
uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. 

Změna projektové dokumentace spočívá v nutnosti doplnění opěrných zdí podél komunikace 
na pozemcí ch ve vlastnictví hl.  města Prahy a novém projednání DÚR, a to z důvodu, že původně 
zamýšlený návrh rozšíření vozovky svahováním na soukromé pozemky dle studie není možný, 
neboť nebyly obdrženy nutné souhlasy majitelů pozemků v soukromém vlastnictví s provedením 
stavby. 

III. 
Změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy) 

1. Čl.  III. odst.  1 Smlouvy se doplňuje takto: 

Rozšíření komunikace bude provedeno bez zásahu na soukromé pozemky. Část silničního 
tělesa, která by zasahovala na soukromé pozemky bude nahrazena opěrnými stěnami 
umístěnými na pozemcí ch ve vlastnictví Magistrátu hl.  m. Prahy. 

IV. 
Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díl a) 

1. Čl.  IV. odst.  2 Smlouvy se v části „návrh DUR k projednání" až „podání žádosti o SP" mění 
následovně: 

Projednání DÚR a podání žádosti o ÚR do 2 měsíců od uzavření dodatku č. 1 
Předání konceptu DSP objednateli do 3 měsíců od ÚR s vyznačením plné moci 
Podání žádosti o SP do 6 měsíců od odsouhlasení konceptu DSP objednatelem 

v. 
Změna čl. V. Smlouvy (Cena díl a) 

1. Čl.  V. odst.  1. Smlouvy se mění takto: 

Původní cena bez DPH: 
DPH21%: 
Původní cena vč. DPH: 

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 
DPH21%: 
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH: 

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH: 
DPH21%: 
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH: 

1 823 520,00 Kč 
382 939,20 Kč 

2 206 459,20 Kč 

540 000,00 Kč 
113 400,00 Kč 
653 400,00 Kč 

2 363 520,00 Kč 
496 339,20 Kč 

2 859 859,20 Kč 

2 



2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
ze smlouvy.

3. Oceněný rozpis víceprací je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 Smlouvy.

VI.
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.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl. 111. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl. 111. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel
i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí,
a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý
a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku
rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Nabídka na zpracování DÚR a DSP opěrných zdí

V Praze dne - 7. 12. 2020 V Praze dne

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PRO : DIPRO,
spol.

VA KOMUNIKACÍ
PRAHY, a.s.
/8, 110 00 PRAHA 1
103······· -.:...:.:::.._ _,

prof
míst
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dip 
DIPRO, spol. s r. o.® 
Dopravní a inženýrské projekty, 
projektová, inženýrská a konzultační kancelář 
Sídlo Modřanská 11/1387,143 00 Praha12-Modřany 
Kancelář a korespondenční adresa: 
Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle 
Tel. : 241770144, 241 771 639, 241 772 357 
e-mail: dipro @dip cz web http//www dip cz 

Vaše č.j.: 
ze dne: 
Praha, 28.07.2020 
Věc: "Starokolínská - Českobrodská - rozšíření - opěrné zdi, č. akce 999073, Praha 21 - vypracování 

Technická správa komunikací 
hl.m.Prahy, a.s. 
Řásnovka 770/8 
11 O 00 Praha 1 - Staré Město 

PD a zajištění IČ" 
Nabídka na zpracování proiektové dokumentace DÚR a DSP 

1. Obsah nabídky 
Tento průvodní dopis nabídky včetně specifi kace a kalkulace 

2. Identifi kace uchazeče 
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. sr. o.) 
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany 
Provozovna a korespondenční adresa: 
Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722 
bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.účtu 697 27 339/0800 
statutárn í zástupci: 
vedoucí projektu: 

Ing. Jan Zrz avý (j ednatel) 
Ing. Daniel Polič, Ph.D. (Al) 

3. Prohlášení uchazeče 
Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování poža dované projektové 
dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu. 
Nabídka obsahuje veškeré práce pro pro vedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v 
předstihu se zadavatelem, který  je odsouhlasí. 

4. Předmět nabídky 
Předmětem nabídky je zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na 
opěrn é zdi v ulicích Českobrodská a Staro kolínská. Potřeba opěrn ých zdí vznikla z důvodu nemožnosti získat 
souhlasy vlastníků soukromých pozemků se zásahem nově navrhovaného stahování zemního tělesa do jejich 
pozemku. Původní projektová dokumentace bude doplněna o opěrn é zdi a znovu projednána s DOSS a 
správci IS. 

5. Doba plnění zakázky 
Zpracování konceptu DUR 
Podání žádosti o ÚR 
Zpracování konceptu DSP 
Podání žádosti o SP 

vykonáno 
do 2 měsíců od uzavření dodatku 
do 3 měsíců od zajištění ÚR v PM 
do 6 měsíců od odsouhlasení konceptu DSP objednatelem 

Zaps. v obch. rejstříku: 
Městský soud Praha 
vl. C, odd.18643 

IČ: 485 92 722 
DIČ:CZ48592722 

Bank.spoj.: CSp., a.s., pob. Praha 12 

ČSN EN ISO 9001 :2016 
cert ifikát č. 3009/003-19/SMJ 

č.ú. 69727339/0800 



6.1 Práce projektové

Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle Sazebníku

UNIKA 2020. Vzhledem k charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a Vodních staveb

Pásmo Ill - min. (komunikace ve statutárním městě, rekonstrukce)

Investiční náklady - 40 mil.

C111,40,min = 2.400.400,-Kč

Cena je stanovena na základě tab. 3.3.2 - Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací

v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace dopravních staveb - ostatní dopravní stavby.

6.1.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

2.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí

CDuR = 12% Z Ci11,40,min = 12% Z 2.400.400 Kč =
Sleva cca 30%

Cena DUR po slevě a zaokrouhlení bez DPH

6.1.2 Dokumentace pro stavební povolení

3.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení

CDsP = 23% z Ci11,40,min = 23% Z 2.400.400 Kč =
Sleva cca 38%

Cena DSP po zaokrouhlení bez DPH

6.2 Cena celkem

Práce projektové - DÚR

Práce projektové - DSP

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel.

Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.

S úctou a pozdravem

Zaps. v obch. rejstříku:
Městský soud Praha
vl.C, odd.18643

IČ: 485 92 722
DIČ:CZ48592722

Bank.spoj.: CSp., a.s., pob. Praha 12

ČSN EN ISO 9001 :2016
certifikát č. 3009/003-19/SMJ

č.ú. 69727339/0800


