
pro činnosti a dodatky dle této smlouvy' zastoupeno:

a

Společnost „SG: Lipnická - Ocelková“ zastoupena vedoucím společníkem PUDÍŠ a.s.

Předmětem dodatku jsou následující změny a doplnění:
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Hlavní město Praha 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

se sídlem: 
IČO: 
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno:

ke stavbě č. 0211 Lipnická - Ocelková

číslo smlouvy objednatele: D1L/22/04/000257/2017 
číslo smlouvy zhotovitele: D-17-03l.Sd0I.d02 

(dále jen „SOD“)

I.
SMLUVNÍ STRANY

C. 1
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Kontrolní číslo: K-966-125-590

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace

zapsána: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena:

VIS. a. s.. Bezová č. p. 1658/1, 147 01 Praha 4
m Lpffltazni smlouvy č- PRK/22/04/000373/2018 a dne 14.5. 2018 a dle plné moci ze dne 
14. 3. 201 o
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 2257 
zastoupená: předsedou představenstva Ing. Petrem Kalabisem

(dále jen „Objednatel“)

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb„ o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 1458
CSOB, a.s.
105026522/0300
Ing. Martinem Hóílerem. předsedou představenstva a Ing. Janem Vlčkem, 
členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha I
00064581
CZ 00064581. registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb„ o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění
PPF banka a.s., Praha
20028-5157998/6000
Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního Magistrálu hl m 
Prahy



cena bez DPH DPH 21% Kč celkem vč. DPH Kč

základní smlouva o dílo DSP 4 950 000,00 1039 500,00 5 989 500,00

původní cena díla celkem 8 177 000,00 1 717 170,00 9 894 170,00

DSP 6 005 040,00 1 261 058,40 7 266 098,40

DZS 2 790 000,00 585 900,00 3 375 900,00
AD 437 000,00 91 770,00 528 770,00

9 232 040,00 1 938 728,40 11170 768,40

DSP 6 005 040,00 1 261 058,40 7 266 098,40
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nová cena celkem dle 
dodatku č. 1

II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

dodatek č. 1 - nová cena 
ve vazbě na zvýšení 
položky DSP

Předmět dodatku č. 2 smlouvy o dílo
I. Na základě koordinace projektové dokumentace předmětné stavby.

III.
Cena díla a platební podmínky

DZS
AD

2 790 000,00
437 000,00

585 900,00
91 770,00

3 375 900,00
528 770,00

S ohledem ke skutečnostem popsaným v odstavci Předmět dodatku č. 2 smlouvy o dílo se III. fáze 
DZS nově rozděluje na dvě samostatná dílčí plnění, a to na DZS pro silniční a k tomu související objekty 
a PROJEKT (dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 SŽDC) pro drážní a k tomu související objekty.' 
Dle výše uvedeného se dělí a navyšuje cena díla za III. fázi následovně:

u které stále probíhá proces 
stavebního povoleni, se stavbou investora Správy železnic ..Optimalizace traťového úseku Mstětice 
(mimo) - Praha-Vysočany (včetně)", která je již ve výstavbě, je nutné upravit řešení technických a 
technologických vazeb mezi objekty obou staveb, které jsou na sebe přímo závislé a nepřerušitelné. 
Řešením je tyto objekty z předmětné stavby vyjmout a vložit do stavby optimalizace tratě.

Předkládaný dodatek č. 2 řeší faktické rozdělení předmětné stavby na část silniční a část drážní. 
Navyšuje cenu za dílo o dodatečné projektové práce na drážních objektech, které musí byt 
dopracovaný v podrobnosti PROJEKT dle přílohy ě. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 SŽDC.



DZS 3 459 760,00 726 549,60 4 186 309,60

437 000,00 91 770,00 528 770,00AD

9 901 800,00 2 079 378,00 11 981178,00

zbývá k úhradě 4 497 264,00 944 425,44 5 441 689,44

Platební podmínky zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání původní SOD ve zněni dodatku č. I zůstávají beze změny.
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IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

dodatek č. 2 - nová cena 
ve vazbě na zvýšení 
položky DZS

nová cena celkem dle 
dodatku č. 2
z toho uhrazeno k
31.12.2018

DSP
DZS
AD

5 404 536,00
 0,00

0,00

1 lil 952,56
0,00
0,00

6 539 488,56
0,00
0,00

Smluvní strany berou na vědomi, 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 zněni, a souhlasí 
s tím. aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku smlouvy byly bez výjimky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tento dodatek ke smlouvě 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 (dodatku) a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník a uděluji svolení k jejich užití a zveřejněni 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínck.Smluvní strany dodatek vyhotovují v 7 stejnopisech 
s platnosti originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.

V souladu s přílohou č. 1 k usneseni Rady HMP č. 2720 ze dne 30.11.2020 k návrhu na svěřeni 
nevyhrazených pravomoci Rad) hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavřeni této smlouvy v plné 
kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.

Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (poslední z nich).

Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění 
provede Objednatel. Dodatek č. 2 ke smlouvě je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, 
přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě k němu Smluvní strany připojily 
své podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem uzavřely tento 
dodatek.



Příloha: Č.l Specifikace dodatečných projektových prací stavby včetně jejich ocenění

ZA OBJEDNATELE:

V Praze dne
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ZA ZHOTOVITELE:

Ing. Jan Vlček
člen představenstva PUDÍŠ a.s.

Ing. Martin HSÍTer
předseda predslaxVnstva PUDIS a.s.

V Praze dne 2 l “12a 2020*

Ing. Ivo F r é i nýa n n 'CS 
pověřen řízenínj pdbořujn^tičníbo 
Magistrátu hlavního městaTrafiy





Příloha č. 1

Specifikace dodatečných projektových prací stavby včetně jejich ocenění

Dodatečná projektová činnost Kč/hod.

Souhrnné části 920 120 110 400

Dopracováni železničních sdělovacích zařízení v podrobnosti Projekt 920 96 88 320

Dopracováni mostního objektu v podrobnosti Projekt 920 400 368 000

Dopracováni souvisejících objektů v podrobnosti Projekt 920 112 103 040

Cena celkem bez DPH 669 760.00

DPH 21 % 140 649.60

Cena celkem s DPH 810 409.60

Dodatek č. 2 spolu s dodatkem č. 1 navyšují celkovou cenu díla dle SOD o 21,09 %.
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Počet 
hodin

Cena bez 
DPH v Kč


