
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

mezi 

 

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, p.o.  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001 

Č. Smlouvy: S-856/00066001/2021 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

 

konzultantem: účastníci společnosti „SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“,  
založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 
2643/1a, PSČ 130 80 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

zastoupeným:  
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva  
bankovní spojení:
IČ: 25793349 

DIČ: CZ25793349 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 6088 

Č. smlouvy 21 106 210 

jako „Správce“ a „Společník 1“ 

a 

KOMOVIA s.r.o. 

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

zastoupeným  
Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem 

Ing. Václavem Marvanem, jednatelem 

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem 

IČ: 04363795 

DIČ: CZ04363795 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 

 

jako „Společník 2“ 



zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 

IPSUM CZ s.r.o. 

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem 

Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem 

IČ: 25701347 

DIČ:CZ25701347 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 

 

jako „Společník 3“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 

GeoTec-GS, a.s. 

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 

zastoupeným Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva 

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva 

Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva 

IČO: 25103434 

DIČ:CZ 25103431 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 

 

jako „Společník 4“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 

 

PUDIS a.s. 

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 

zastoupeným  Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva 

   Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva 

   Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva 

   Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva 

IČO: 45272891 

DIČ: CZ45272891 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 1458 

 

jako „Společník 5“ 



zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

 

a 

 

Dopravoprojekt Brno a.s. 

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva 

   Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva 

   Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva 

IČ: 46347488 

DIČ: CZ46347488 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, 
oddíl B, vložka 785 

 

jako „Společník 6“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 

 

FRAM Consult a.s. 

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Bouberlem, členem představenstva 

IČ: 64948790 

DIČ: CZ64948790 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682 

 

jako „Společník 7“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

 

Č. Smlouvy: 21 106 210 

(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Prováděcí smlouvu (smlouvu) 
(č. smlouvy objednatele: S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 21 106 210) 



Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby 
(dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
 - zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,výkon činnosti 
TDI“) 

 - zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její 
realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen ,,zákon BOZP“), kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti 
koordinátora BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou ,, II/503 Nymburk, most 

ev.č. 503-001 přes ČD“ (dále jen stavba) 

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými 
podmínkami a normami: 

  - ČSN EN v platných zněních, vztahující se k předmětu veřejné zakázky; 

 - TP, TKP a vzorovými listy uvedenými na adrese www.pjpk.cz, vztahujícími se k předmětu 
veřejné zakázky  

 -  ZTKP, pokud jsou součástí projektové či zadávací dokumentace 

 Technické podmínky a normy, které nejsou součástí projektové či zadávací dokumentace, si 

konzultant zajistí na vlastní náklady. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou uzavřenou dne 13.01.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“). 

 

Článek II. 
Cena za poskytované služby 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen 
za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého 
rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 
bez DPH:   1 406 800,- Kč 

DPH:      295 428,- Kč 

včetně DPH:  1 702 228,- Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně 
poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

http://www.pjpk.cz/


4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou 

k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody včetně přílohy C) je: 
 

Ing. Milan Jeřábek – mostní technik – oblast Kutná Hora 

Miroslav Dostál – vedoucí mostních techniků 

 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: na Výzvu objednatele 

předpokládaný termín plnění: 
 

- 9 měsíců + 1 měsíc příprava a dokončení stavby 

Podrobný popis stavebních objektů a etap výstavby je obsažen v projektové dokumentaci 
pro zadání stavby. 

 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: most na silnici II/503 Středočeský kraj, 
v km 0,000 – 1,600 

 

Článek IV. 

Podmínky poskytování služeb 

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:  

- Projektová dokumentace 

2. Pracovním personálem delegovaným na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při 
plnění Smlouvy   

- Mosty a inženýrské konstrukce 

- Pozemní komunikace 

- Inženýrská geologie 

- Elektrotechnická zařízení 
- Koordinátor BOZP 

Rozsah činnosti personálu je uveden v příloze č. 2 Soupis prací – specifikace ceny 

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z prostředků SFDI – Účelová 
dotace. 



Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
3. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Podrobná specifikace ceny. 

4. Smlouva je vyhotovena elektronicky, objednatel a konzultant obdrží jeden originál. 
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 

za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

 

V Praze dne   V Praze dne  

 

 

PODEPSÁN  PODEPSÁN 

za objednatele: za konzultanta: 

KSÚS Středočeského kraje  „SUDOP GROUP_TDI +  
příspěvková organizace  BOZP_Stč. kraj_RS“  

 

 

 

 

……………………………………….   

Jméno: Ing. Jan Lichtneger Ing. Tomáš Slavíček 

Funkce: ředitel předseda představenstva 

Datum: SUDOP PRAHA a.s. 

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem 
či v zastoupení za společnost „SUDOP 
GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“ 

   

 

 

 

 

Ing. Ivan Pomykáček 

místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 

 řádně oprávněn podepsat nabídku jménem 
či v zastoupení za společnost „SUDOP 
GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“ 

 
 



B.I Zadání 

Mostní objekty: 1, délka mostu: 169,94 m
Mimoúrovňové křižovatky: nejsou
Úrovňové křížení: Most je přes železniční koridor ve správě Železniční dopravní cesty a místní komunikace
Protihlukové stěny: ne
Opěrné zdi a vozovka: bude sanována také přilehlá opěrná zeď na nájezdové rampě v celkové délce 85m a vozovka na předpolí mostu v celkové délce 1,65km
Přeložky inženýrských sítí: Předpokládá se provedení dočasných přeložek IS
Výše stavebních nákladů: 49 888 746,41 Kč bez DPH
Předpokládaná délka výstavby: 9 měsíců - během stavební sezony roku 2021

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

Název akce: „II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes ČD“ – TDI a BOZP

Návrhová kategorie: Trvalý mostní objekt z prefabrikovaných nosníků a monolitického rámu o devíti polích (délka mostu 169,94m), volná šířka na 
mostě je 13,00m



Doba výstavby (bez zimní přestávky) 9 měsíců 

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní Denní 
sazba*)

Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 10 12 120 5 100 612 000

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 2 8 16 5 100 81 600

Asistent specialista geotechnika 1 8 8 5 100 40 800

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) 9 4 36 5 100 183 600

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 4 4 16 4 800 76 800

Koordinátor BOZP 10 4 40 4 000 160 000

CELKEM 1 154 800

Expert – mosty a inženýrské konstrukce 8 5 40 4 500 180 000

Expert - pozemní komunikace 2 4 8 4 500 36 000

Expert - elektrotechnická zařízení 2 4 8 4 500 36 000

CELKEM 252 000

CELKEM 1 154 800

CELKEM 252 000

1 406 800

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru
**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:
Celkem  (bez DPH) :

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. 
tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, 

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem

Název akce: „II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes ČD“ – TDI a BOZP


