
ředitelství silnic a DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy
33552

PID; RSDBXXGYPK 
Doručeno: 08.04.2021 
Listů dokumentu: 4 
: SVAZEK

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) na straně jedné 
a

1.2. Konzultant:
Sdružení „IBR+SGS+ACZ+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“ .... .. ..
zastoupené vedoucím společníkem, společností 
IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

250 23 446 
CZ25023446
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 235748

právní forma:
"hanlcovnPspojenf:’™“ ^ " " “ “̂ "™ '
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
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Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

Společníci:

SGS Czech Republic, s.r.o., Společník 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupený:

KHájům 1233/2, 15500 Praha5
485 89 241
CZ48589241
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18205 
společnost s ručením omezeným

SG Geotechnika, a.s. (dříve ARCADIS 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupený:

CZ a.s.), Společník
Geologická 4 čp. 988, 152 00 Praha 5
411 92 168
CZ48589241
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992 
akciová společnost

BUNG Engenieure AG, Společník 
se sídlem:
IČO:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupený:

Englerstr. 469126 Heidelberg, Spolková republika Německo
HRD 337392
vedeného u Úředního soudu Mannheim, rejstříkový soud 
oddíl B, vložka 337392

BUNG CZ s.r.o., Společník 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
zastoupený:

V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
274 54 576
CZ27454576
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
113589
společnost s ručením omezeným

(dále jen „Konzultant44) na straně druhé;
(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana44)

PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 21, 05. 2019 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva44), jejímž 
předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění technického dozoru stavby 
(TDI) na akci „Dl Modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Méřín“, dle 
Rámcové smlouvy na TDI (2017), Č. Objednatele 01UK-002943.
Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních 
podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných 
obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, se Smluvní strany dohodly 
na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek44).
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Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků, na nepodstatné změně závazku, a to navýšení 
rozsahu poskytovaných služeb o další osoby na pozicích Asistent specialista PKO a Asistent 
specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí. Tato nepodstatná změna 
závazku Smlouvy je nezbytná z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby. 
Změna vyplývá z podmínek technické specifikace související s prováděním výkonu technického 
dozoru, spočívající zejména v zajištění komplexní kontroly svařovaných ocelových konstrukcí 
specialistou OK -  svařovaných ocelových konstrukcí dle TKP kap. 19A a protikorozní ochrany 
specialistou PKO dle TKP kap. 19B.
Uvedené skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.

2.2 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 21. 05. 2019 ve výši 46.304.550,- Kč bez DPH se na 
základě tohoto Dodatku navyšuje o částku 1.085.000,- Kč bez DPH. Odměna za poskytované 
konzultační služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku byla nově sjednána na částku ve 
výši 47.389.550,- Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionůtřistaosmdesátdevěttisícpětsetpadesát korun 
českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:
Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy bez DPH činí:

46 304 550,00 Kč
Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb 
dle Dodatku činí: 1 085 000,00 Kč
Toto navýšení představuje:

- výkon činnosti Asistenta specialisty PKO v rozsahu 93 dnů
- výkon činnosti Asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí 

v rozsahu 62 dnů

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH: 47 389 550,00 KČ
DPH 21%:_____________________________________________________9 951 805.50 Kč
Nová cena vč. DPH 21%: 57 341 355,50 Kč

2.3 Přílohu č. 1 Dodatku tvoří: ..Podrobná specifikace.cenv..-.Dodatelcč..l-JDl.Modermzace.-msek.
16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín“, která mění původní Přílohu č. 1 Smlouvy.

2.4 Příloha č. 2 Dodatku obsahuje podrobný rozpis navýšení ceny služeb dle jednotlivých SO.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí 
s uveřejněním uzavřeného Dodatku Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem 
vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb, Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.
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3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatelem 
a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž 
strana Konzultanta obdrží pět (5) vyhotovení a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

3.5 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodnč prohlašují, že souhlasí s jeho 
obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté 
omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

V Praze dne ...................................... V Praze dne ...................................

ZA OBJEDNATELE ZA KONZULTANTA
Ředitelství silnic a dálnic ČR Sdružení „IBR+SGS+ACZ+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“

Ředitelství silnic a dálnic CR IBR Consulting, s.r.o.
za Konzultanta Sdružení

„IBR+SGS+ACZ+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“

Společníci sdružení:

SGS Czéleh Rtenublfc, fc.rj6 SG^Geotechnika a.s. SG Geotechnika a.s.

BUNG Ingenieure AG BUNG CZ s.r.o. BUNG CZ s.r.o.

Přílohy:
• Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny -  Dodatek č. 1 - Dl Modernizace -  úsek 16, EXIT 

119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín
• Příloha č. 2 -  Podrobná specifikace navýšení ceny služeb dle jednotlivých SO
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Příloha č.1 Podrobná specifikace ceny
AKCE: D1 Modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín, výkon technického dozoru

|Celkem (bez DPH ): 47 389 5501



D1 - MODERNIZACE - ÚSEK 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV-EXIT 134 MĚŘÍN

Příloha č.2 Předpoklad nasazení pozic Specialisty PKO a OK



D1 - MODERNIZACE - ÚSEK 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV-EXIT 134 MĚŘÍN

Příloha č.2 Předpoklad nasazení pozic Specialisty PKO a OK

[CELKEM 93 62 [119 695 824,25|
dnů dnů

Popis činností jednotlivých specialistů:

OK - kontrola VTD, přejímka černého stavu ve výrobě, kontrola při/po montáži 

PKO - kontrola VTD, přejímka jednotlivých povrchů ve výrobě, kontrola při/po montáži


