
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DÚR), VČ. POVINNÝCH PŘÍLOH ZÁMĚRU PROJEKTU A 
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) VČ. NOTIFIKACE AUTORIZOVANOU 

OSOBOU, ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO
DOZORU PŘI REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most"

Smluvní strany:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 2448 ze dne 23.5.2018 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň 

(dále jen „Objednatel") 

číslo sm louvy: E -  618 -  S -  3214/2018/POS 

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901/ 542 352 0034

„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most"
Dodatek č. 3

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2, PSČ: 120 00 

IČO: 452 749 83, DIČ: CZ452 749 83 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 9396

bank. spojení: ............................. .................................... 

zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem 

Korespondenční adresa: Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha2 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 92-18
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Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most"
Dodatek č. 3

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je změna Ceny Díla a 
Harmonogramu plnění v návaznosti na skutečnosti, které byly zjištěny při projektování a zapracování 
připomínek přeložek sítí ve stupni DSP.
V rámci projednání přeložek sítí bylo zjištěno, že trubka pro ČD - T v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice" 
nebyla položena, což znemožňuje technické řešení přeložky tohoto vedení v původně uvažované variantě, tudíž 
se nyní hledá náhradní řešení, které by nevyvolalo změnu DUR a Územního rozhodnutí.
V dotčeném prostoru leží ještě dvě další starší trubky, které jsou v majetku OŘ Ústí nad Labem -  SSZT a nemají 
již využití. Proto se aktuálně prověřuje jejich stav, tedy zda bude reálné je využít pro přeložky sítí nezbytné pro 
rekonstrukci mostu. Rozsah předmětu díla je touto skutečností ovlivněn a znamená nejenom zvýšené náklady 
na prověření nového řešení, ale i posun konečného termínu čistopisu o 3 měsíce.
Cena se, analogicky dle ust. § 222 odst. 6 navyšuje o 90 000,00 Kč, což přestavuje navýšení o 3,33% původní 
hodnoty závazku. Společně pak s dodatkem č.1 tvoří navýšení o 12,4% původní hodnoty zakázky.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami Díla se upravuje článek 3, odst. 3. 3., článek 5, odst. 5.16. Smlouvy, 
resp. přílohy č. 4 a 5 Smlouvy, které obsahují aktuální cenu Díla a aktuální dílčí termíny plnění ke dni podpisu 
dodatku č. 1.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na 
úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E -  618 -  S -  3214/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: 92-18, takto:

1. Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou DÚR vč. 
povinných příloh záměru projektu, za řádně zhotovenou a předanou DSP a za řádně provedený výkon 
autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, 
která v součtu představuje Cenu za zpracování DÚR vč. povinných příloh Záměru projektu, DSP včetně 
činnosti koordinátor BOZP a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 
přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD včetně dodatku č. 1 bez DPH: 2.945.200,-Kč

Navýšení dle dodatku č. 3 bez DPH + 90.000,- Kč

Cena Díla dle SOD vč. dodatku č. 1 a č. 3 bez DPH 3.035.200,- Kč

slovy: tři miliony třicet pět tisíc dvě stě korun českých

2. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro zhotovení záměru projekt a dokumentace pro územní řízení 
OP ZP+DUR_11-18.

Obchodní podmínky pro zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon 
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby- OP DSP_14-18.

Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - ZÁMĚR PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ 
ŘÍZENÍ (ZP - DUR) - VTP ZP+DUR_09-18.

c) Všeobecné technické podmínky - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ
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Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most"
Dodatek č. 3

POVOLENÍ (DSP) - VTP DSP_08-18.

Příloha č. 4:

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

d) Zvláštní technické podmínky

a) Rozpis Ceny Díla -  Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh záměru 
projektu

b) Rozpis Ceny Díla -  Dokumentace pro stavební povolení 

-  nové znění k podpisu dodatku č. 1

Harmonogram plnění -  nové zněník podpisu dodatku č. 1 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam subdodavatelů

3. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu 
podpisu dodatku č .l  Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění

Ruší se znění přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění - platné k datu podpisu dodatku č.2 a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Změna v harmonogramu plnění nastává od 5. dílčí etapy. Veškeré 
předešlé etapy byly v termínu předány.

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
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).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E -  618 -  S -  3214/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: 92-18 
včetně dodatku č. 1 a č.2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) -  Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) -  Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k
němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ 

Podepsáno elektronicky

Ing. Libor Marek
Jednatel TOP CON SERVIS s.r.o. 

podepsáno elektronicky
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

■ A) Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné

„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most"
Dodatek č. 3

služby:

1. Základní služby

Položka Popis
Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena
celkem za 

položku

1. zpracování povinných příloh záměru projektu .... ...... ..........

2.
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 
mapových podkladů a jejich doplnění

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

3. doplnění ověření stávajících inženýrských sítí .... ...... ..........

4. průvodní zpráva .... ...... ..........

5. souhrnná technická zpráva .... ...... ..........

6. provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu .... ...... ..........

7.
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický 
a dendrologický průzkum

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

8. požární zpráva .... ...... ........

9. energetické výpočty .... ...... ........

10. dokumentace protikorozních opatření .... ...... ..........

11. návrh dopravních opatření .... ...... ..........

12. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL .. ...... ........

13. situace Stavby .... ...... ..........

14. dokumentace technologické části Stavby .. ...... ........

15. dokumentace stavební části ........ ...... ............

16. položkové rozpočty technologické části Stavby .. ...... ........

17. položkové rozpočty stavební části Stavby .... ...... ..........

18. výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby .. ...... ........

19. výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby .... ...... ..........

20. dokladová část, IČ .... ...... ..........

21. notifikace DSP autorizovanou osobou .... ...... ........

22. geodetická dokumentace .... ...... ..........

Celkem ..............
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„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most"
Dodatek č. 3

2. Dodatečné služby

Položka Popis
Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena
celkem za 

položku

23.
Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná 
skutečnost)

..

24.
dokumentace stavební části - dopracování technického řešení 
a zapracování do PD dle D1

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

Celkem ..........

■  B) Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení podle členění na základní a
dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka Popis
Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena
celkem za 

položku

2
geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 
zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěrk. lože

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

3 pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva .. ...... ..

4
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 
mapových podkladů a jejich doplnění

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

5 doplnění ověření stávajících inženýrských sítí .... ...... ..........

6 průvodní zpráva .... ...... ..........

7 souhrnná technická zpráva .... ...... ..........

8
provozní a dopravní technologie včetně výhledového 
grafikonu

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

9
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, 
zoologický a dendrologický průzkum

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

10 požární zpráva .... ...... ..........

11 energetické výpočty .... ...... ........

12 dokumentace protikorozních opatření .... ...... ..........

13 návrh dopravních opatření .... ...... ..........

14 podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL .... ...... ..........

15 ochrana obyvatelstva .... ...... ..........

16 situace Stavby .... ...... ..........

17 dokumentace technologické části Stavby ...... ...... ..........

18 dokumentace stavební části ...... ...... ............

19 plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán .... ...... ..........

Strana 2 (celkem 5)



„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most"
Dodatek č. 3

zpracovány i pro stavbu

20 položkové rozpočty technologické části Stavby ...... ...... ..........

21 položkové rozpočty stavební části Stavby ...... ...... ............

22
souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 
v platném znění

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

23
výkazy výměr a technické specifikace technologické části 
stavby

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

24 výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby ...... ...... ..........

25 dokladová část, IČ ...... ...... ..........

26 geodetická dokumentace .... ...... ..........

Celkem ..............

2. Dodatečné služby

Položka Popis Počet hodin
Jednotková

cena
Cena celkem za 

položku

27
dokumentace pro registr subsystémů, včetně 
prohlášení o ověření subsystémů .... ...... ..........

28
dokumentace pro posuzování shody, včetně 
dílčího stanoviska o ověření

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

29 podklady pro zadávací dokumentaci .... ...... ..........

30 Vypracování plánu BOZP .... ...... ..........

31
Správní poplatky (hrazeno bude pouze 
prokazatelná skutečnost)

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

32
dokumentace stavební části - dopracování 
technického řešení a zapracování do PD dle 
D1

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

33
dokumentace stavební části - dopracování 
technického řešení a zapracování do PD dle 
D3

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

Celkem ............

■  C) Cena za výkon autorského dozoru

Položka Popis Počet hodin
Jednotková

cena
Cena celkem za 

položku

34
rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek

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

Celkem ............
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Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 208hodin. Uvedená cena za výkon 
autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 
Stavby (předpoklad 12 měsíců), včetně cestovného, a je cenou m aximální a nepřekročitelnou.

■  Cena Díla:

„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most"
Dodatek č. 3

Cena D íla  (bez D PH) Výše D PH Cena D íla  (s D PH)

3.035.200.- 637.392.- 3.672.592.-
z toho:

Cena za zpracování Dokumentace pro 
územní řízení vč. povinných příloh Záměru 

oroiektu
............... ............ .................

Cena za zpracování Dokumentace pro 
stavební povolení

................. .............. .................
Cena za výkon autorského dozoru

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

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Č á st D íla Term ín  p ln ě n í P o p is  č in n o st í p ro v á d ě n ý ch  v  D ílč í e ta p ě P o d m ín k y  d o k o n če n í 
D ílč í e ta p y

- (nejzazší termín pro 
předání příslušné části 
Díla)

- -

Datum zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti SOD

1. dílčí 
plnění

do 3 měsíců od nabytí 
účinnosti smlouvy

(termín bez fakturace)

Předání kompletního ZP se zapracovanými 
připomínkami včetně EH k předložení do CK 
MD

Předávací protokol 
Dokumentace ZP včetně povinných 
příloh ZP v požadovaném počtu 
paré

2. dílčí 
plnění

do 4 měsíců 
od schválení ZP v CK 

MD
(fakturace ..............-)

Předložení návrhu technického řešení v 
rozsahu DUR, včetně objednatelem 
odsouhlaseného návrhu objektové skladby 
včetně dopravní technologie a propočtu 
nákladů stavby k závěrečnému projednání.

Předávací protokol 
Dokumentace s technickým 
řešením k připomínkám 
v požadovaném počtu paré

3. dílčí 
plnění

do 9 měsíců 
od schválení ZP v CK 

MD

(fakturace ...............)

Předložení finální verze v rozsahu DUR se 
zapracovanými připomínkami ze 
schvalovacího procesu DÚR+ZP 
Zpracování podkladů a podání žádosti o ÚŘ 
(není-li souhlas dle §15)

Předávací protokol 
Dokumentace v požadovaném 
počtu paré
Potvrzená kopie žádosti o ÚŘ

4. dílčí 
plnění

do 7 měsíců od 
pravomocného vydání 
územního rozhodnutí

Předložení verze DSP k připomínkám, včetně 
dopravní technologie a propočtu nákladů 
stavby k závěrečnému projednání

Předávací protokol 
Dokumentace k připomínkám 
v požadovaném počtu paré 
Předání originálu Územního
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„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most"
Dodatek č. 3

(fakturace................) rozhodnutí s vyznačením termínu 
nabytí právní moci.

5. dílčí 
plnění

do 12 měsíců od 
pravomocného vydání 
územního rozhodnutí

(fakturace.............. .  
............. . ...............)

Předložení finální verze v rozsahu DSP se 
zapracovanými připomínkami ze 
schvalovacího procesu DSP. Zpracování 
podkladů a podání žádosti o stavební 
povolení.
Předložení položkových rozpočtů 
Zpracování zadávací dokumentace včetně 
neoceněného soupisu prací dle vyhl. č. 
169/2016 Sb.

Předávací protokol
Potvrzená kopie žádosti o stavební
povolení.
Zadávací dokumentace 
v požadovaném počtu paré

6. dílčí 
plnění

do 4 měsíců od podání 
žádosti o stavební 

povolení
(fakturace.................

Kompletní předání díla, včetně stavebního 
povolení v právní moci

Předávací protokol

Výkon 
autorského 

dozoru v 
realizaci

dle harmonogramu 
realizace stavby

Autorský dozor projektanta při realizaci 
Stavby; dne zahájení realizace stavby do 
ukončení realizace stavby

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského 
dozoru projektanta

Strana 5 (celkem 5)



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1439033

Původní datový formát: application/pdf
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