
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000919 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-281

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: ”D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění” - zpracování podkladů do 

procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
...................................
zjq4rhz
......................... ....................................
......................... ....................................
..................................................................................
...............................
..........................
.......................................
............................................
......... ...... ...... ....

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG -  RD PP

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
akciová společnost
............................. . . ............. .
. . . ...........................
......................................
předsedou představenstva
...............................
předseda představenstva
........................................
.................
.......................................................................  
....................................................... 
. ................

velké a BIM  2020 “
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AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PGP/AMBERG -  RD  

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
49446703
CZ49446703
u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 1120
akciová společnost
........... ........................... . . ...........
. . . .............................
..........................................
..................................... . ..................
................................ ................................
................
................................
.................
................................ ................................
................
................................
.................

PP velké a B IM 2020“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:

Technická pomoc objednateli -  podklady pro dokumentaci a posudek EIA:

- Biologický průzkum;
- Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně 

NATURA 2000 (jen v případě, že OOP nevyloučí možnost ovlivnění území soustavy Natura 2000 
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

- Spolupráce zpracovatele oznámení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným úřadem 
EIA, s dotčenými samosprávami a státní správou;

- Případné dopracování podkladů, jejichž nutnost vyplyne z požadavků ZZŘ, zejména stanovení hranic 
trvalého záboru stavby (popř. stanovení obalové křivky stavby), koncepci sadových úprav, bilanci 
zemních prací apod.;

- Vodohospodářské řešení stavby -  stanovení orientačního množství odváděných vod do jednotlivých 
toků, návrh zasakování vod z nezpevněných ploch + částečně vody ze zpevněných ploch, porovnání 
navrženého řešení se stávajícím systémem odvodnění;

- TP v procesu EIA -  spolupráce s oznamovatelem, projekční firmou, státní správou a samosprávou, 
zpracovatelem posudku, účast na veřejném projednání a na dalších jednáních spojených s procesem 
EIA;

Dokumentace EIA v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými RD 01ST -  
000744.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.
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4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 9. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

3 360 635,- Kč 705 733,35 Kč 4 066 368,35 Kč

(dále jen „cena plnění").

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

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

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

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je ...........................

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: ihned po uveřejnění Smlouvy v Registru smluv.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept oznámení EIA podle Přílohy č. 3 
k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění

3 týdny před uplynutím lhůty pro předložení oznámení.

Oznámení EIA podle Přílohy č. 3 k zákonu č. 
100/2001 Sb., v platném znění

Do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

Koncept dokumentace EIA v rozsahu Přílohy č. 
4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění

3 týdny před uplynutím lhůty pro předložení dokumentace EIA.

Dokumentace EIA v rozsahu Přílohy č. 4 
k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění

Do 10 měsíců od vydání ZZŘ.

Technická pomoc objednateli - služby Budou ukončeny nejpozději 31. 5. 2023.
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poskytované průběžně a dle potřeby

Dokončení plnění: nejpozději do 31. 5. 2023.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: „D11 Jirny -  Poděbrady", Středočeský kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Územně -  technická studie „D11 Jirny -  Poděbrady, zkapacitnění“; (PRAGOPROJEKT, a.s., 
03/2020)

- Dopravní model „D10 Praha -  Kosmonosy a D11 Jirny - Poděbrady; „Dopravní model a DI 
posouzení" (AFRY CZ s.r.o.; 12/2020)

- „D11 km 8 MÚK Jirny -  km 18 MÚK Bříství -  Akustická studie z provozu" (PUDIS a.s.; 05/2019)

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které 
je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí 
na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí 
obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou určeny.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o 
odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: nepoužito.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele ..........................

za zhotovitele.....................................

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
- Oznámení EIA
- Dokumentace EIA, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz čl. III. „Doba a místo plnění".

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
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b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 
jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a 

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem 
Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského 
dozoru.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné 
pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa:

PSČ: 

k rukám:

Úsek výstavby, Samostatné oddělení životního prostředí 

Čerčanská 2023/12, Praha 4 

140 00

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

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 

e-mail: 

k rukám:

Úsek výstavby, Samostatné oddělení životního prostředí

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

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

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
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3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužito
3. Soupis služeb
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

. . . . . . . . . . . . . \ 
. . .. . . . ........... .

D igitá lně podepsal 
.............. ................. 
Datum: 2021.10.12 
10:04:32 + 0 2 W
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Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Předm ět plnění
Předmětem zakázky je zpracování podkladů potřebných k procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů pro zám ěr „D11 Jirny -  Poděbrady, zkapacitnění", konkrétně:

Technická pomoc objednateli -  podklady pro dokumentaci a posudek EIA:

- Biologický průzkum;
- Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

včetně rozptylové a akustické studie;
- hodnocení NATURA 2000 (jen v případě, že OOP nevyloučí možnost ovlivnění území soustavy 

NATURA 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
- Spolupráce zpracovatele oznám ení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným 

úřadem EIA, s dotčenými sam osprávami a státní správou;
- Případné dopracování podkladů, jejichž nutnost vyplyne z požadavků ZZŘ, zejména stanovení 

hranic trvalého záboru stavby (popř. stanovení obalové křivky stavby), koncepci sadových 
úprav, bilanci zemních prací apod.;

- Vodohospodářské řešení stavby -  stanovení orientačního m nožství odváděných vod do 
jednotlivých toků, návrh zasakování vod z nezpevněných ploch + částečně vody ze 
zpevněných ploch, porovnání navrženého řešení se stávajícím systémem odvodnění;

- TP v procesu EIA -  spolupráce s oznam ovatelem , projekční firmou, státní správou a 
samosprávou, zpracovatelem posudku, účast na veřejném projednání a na dalších jednáních 
spojených s procesem EIA;

Dále viz soupis prací -  tabulka č. 3.

Dokum entace EIA v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

Dále viz soupis prací -  tabulka č. 2.
Popis záměru:
Záměrem je zkapacitnění stávající dálnice D11 ve 4pruhovém uspořádání D26,5/120 na 6pruhové 
uspořádání D33,5/130, a to v úseku MÚK Jirny (exit 8) -  KÚ v km 40,110. Stávající D11 je evropským 
tahem E67 a je součástí Transevropské dopravní sítě TEN-T. Potřebnost provedení stavby je vyvolána 
zvyšující se intenzitou dopravy a rovněž vedením alternativní trasy D1 na Moravu (v souvislosti 
s dostavbou D35), využívající úsek D11 Praha -  Hradec Králové.
Začátek stavby je lokalizován do km 7,330, kde se stavba napojuje na m odernizovaný úsek D11 Praha 
-  Jirny v 6pruhovém uspořádání. Konec úseku je v km 40,110. Celková délka stavby je 32,78 km. 
Zájm ové území je vym ezeno velmi konkrétně, ve stávající stopě dálnice, tedy v trvalém záboru stavby 
a v přilehlých plochách, do kterých se bude stavba rozšiřovat. Navržené řešení zkapacitnění dálnice 
D11 vyvolává úpravu všech křižujících komunikací, mostních objektů a přeložky souběžných 
účelových komunikací.
V části zájmové oblasti je zároveň připravována investice vysokorychlostní trati (VRT) zajišťovaná SŽ. 
Jedná se o úsek VRT Praha Běchovice -  Poříčany. V době zpracování studie D11 Jirny -  Poděbrady, 
zkapacitnění byla koordinována poloha geodetických bodů VRT 8, 11,12 a 15 v ochranném pásmu 
dálnice. V rámci zpracování podkladů EIA bude nutné tuto stavbu zohlednit z hlediska možných 
kumulativních a synergických vlivů.
Zám ěr je zařazen dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, do Kategorie I bodu 47 
(Dálnice I. a II. třídy) jako změna záměru, která podléhá zjišťovacímu řízení. Na základě povahy a



rozsahu záměru předpokládám e posouzení v celém procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění. Příslušným úřadem k posouzení bude MŽP.

Požadované term íny plnění:
Zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. uveřejněním sm louvy v Registru smluv.

Technická pomoc objednateli -  podklady pro dokum entaci a posudek EIA:

-  Oznám ení EIA podle Přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění do 4 měsíců od 
podpisu smlouvy.

-  Koncept oznám ení EIA podle Přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění -  3 týdny  
před uplynutím lhůty pro předložení oznámení.

-  Služby poskytované v rámci technické pomoci budou ukončeny nejpozději 31. 5. 2023.

Dokum entace EIA:

-  Dokum entace EIA v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění do 10 
měsíců od vydání ZZŘ.

-  Koncept dokum entace EIA v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění 3 
týdny před uplynutím lhůty pro přeložení dokum entace EIA.

Požadované výstupy plnění:
- Oznámení EIA
- Dokumentace EIA

Rozsah předání zpracovaných podkladů:
Oznámení bude předloženo v 4 kompletních vyhotoveních v tištěné verzi + 3x v elektronické podobě
na CD. Dokumentace EIA bude předána v počtu vyhotovení podle požadavku příslušného orgánu EIA
+ 2 kompletní tištěná paré a 2x CD pro potřebu ŘSD.

Rozsah předání zpracovaných podkladů:
- Územně -  technická studie „D11 Jirny -  Poděbrady, zkapacitnění"; (PRAGOPROJEKT, a.s., 

03/2020)
- Dopravní model „D10 Praha -  Kosmonosy a D11 Jirny - Poděbrady; „Dopravní model a DI 

posouzení" (AFRY CZ s.r.o.; 12/2020)
- „D11 km 8 MÚK Jirny -  km 18 MÚK Bříství -  Akustická studie z provozu" (PUDIS a.s.; 

05/2019)



Číslo  sm lo u v y: 01ST-00 0 9 1 9  

Příloha č. 3 - Soupis služeb

AKCE

"D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v
platném znění

žlutě - vyplní uchazeč

Ta b u lka  č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové dohodě - část 

EIA*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč bez 

DPH/hod)**)
Cena celkem v Kč bez DPH***)

. .. . . . . .. . . . . .. . . . . ............ ......
Předpokládaný celkový počet hod 
technické pomoci

x .........

Předpokládaná hodnota dílčí části 
Veřejné zakázky

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

Nabídka uchazeč v  Kč bez DPH . .... ...... .. . .... ...... .. 3 360 635

% změna ceny Nabídka/Předpoklad ............ ............ ............

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než 
je  % poměr uvedený v Rámcové dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je  příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v  tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" příslušného typového příkladu, který je  součástí Rámcové dohody. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu 
doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce 
uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2  - 4

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část 
EIA Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část 
TP Rozdíl: Ok



Dokumentace EIA

"D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001
Sb., v platném znění 

Tabulka č . 2

______________ SPECIFIKACE - EIA
Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací Poč et hodin Hodinová sazba 
Kč /hod. Cena Kč

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI .. ...... ... ......

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU ....... ......

Základní údaje .. ...... ... ......

Údaje o vstupech .... ...... ..... ......

Údaje o výstupech ...... ...... . . . . . . ......

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PRO STŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ....... ......

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území ...... ...... ..... ......

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území ...... ...... .. . . . . ......
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení .... ...... ..... ......

D. KOM PLEXNÍ CH A RA KTERISTIKA  A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA V EŘ EJN É  
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PRO STŘEDÍ ....... ......

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti ...... ...... ....... ......

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů ...... ...... ....... ......

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech .... ...... ..... ......

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí ...... ...... ....... ......

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí .... ...... ..... ......

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠEN Í ZÁMĚRU .... ...... ..... ......

F. ZÁVĚR .... ...... ..... ......

G. V ŠEO B EC N É SROZUM ITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU .... ...... ..... ......

H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA ....... ......

Vlivy na zdraví ...... ...... ..... ......

Rozptylová studie ...... ...... ....... ......

Hluková studie ...... ...... ....... ......

Hodnocení podle § 67 ...... ...... ..... ......

Dendrologický průzkum ...... ...... ..... ......

Měření hluku ...... ...... ..... ......

Cena A-H celkem bez DPH . ...... . ............



Cena TP  celkem  bez DPH

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

....... ...... . .. . . . . .. .. . .
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Specifikace TP TP
činnost hodin

1. Biologický průzkum ......

2. Oznámení EIA ......

3. Spolupráce zpracovatele oznámení v rámci zjišťovacího 
řízení, komunikace s příslušným úřadem EIA, s dotčenými 
samosprávami a státní správou

......

4. Případné dopracování podkladů, jejichž nutnost vyplyne z 
požadavků ZZŘ, zejména stanovení hranic trvalého záboru 
stavby (popř. stanovení obalové křivky stavby), koncepci 
sadových úprav, bilanci zemních prací apod.

......

5. Naturové hodnocení - jen v případě, že OOP nevyloučí 
možnost ovlivnění území soustavy Natura 2000 podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

......

6. TP v procesu EIA - spolupráce s oznamovatelem, 
projektovou firmou, státní správou a samosprávou, 
zpracovatelem posudku, příprava podkladů pro zpracovatele 
posudku, účast na veřejném projednání a na dalších 
jednáních spojených s procesem EIA

......

7.vodohospodářské řešení stavby:
-stanovení orientačního množství odváděných vod do 
jednotlivých toků, návrh zasakování vod z nezpevněných 
ploch + částečně vody ze zpevněných ploch, porovnání 
navrženého řešení se stávajícím systémem odvodnění

......

celkem hodin .......
Kč/hod ... ..
Celkem Kč bez DPH . .. . . . . .. . . . .

*) Pozn.: Hodinová sazba m usí být u všech položek ve stejné výši



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01ST- 000919 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/AMBERG -  RD projekty velké a BIM 2020 
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s. 
se sídlem: v Brně, Ptašínského 10, PSČ: 602 00 
IČO: 49446703
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jakožto zhotovitel služby ”D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění” - zpracování podkladů do procesu EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně 
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

SANTIS a.s.
IČO: 25546791

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 
1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Činnost v oboru projektování 
pozemních staveb



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01ST-000919 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/AMBERG -  RD projekty velké a BIM 2020 
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s. 
se sídlem: v Brně, Ptašínského 10, PSČ: 602 00 
IČO: 49446703
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jakožto zhotovitel služby ”D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění” - zpracování podkladů do procesu EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, (dále jen ..zhotovitel**), tímto prohlašuje, že níže uvedený 
odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby ”D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění” - 
zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Funkce Příjmení Jméno
Koordinace celého projektu -  HIP akce .................. .........

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

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

Zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby

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

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

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

Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

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

Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

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

Zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

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

Zeměměřičské činnosti ........................... .......

Posuzování vlivů na životní prostředí ...................... .......

Hlavní koordinátor inženýrských činností ....... .........

Inženýrské činnosti ..................... ......

Právník ................ ....... ...........

Osoba BIM manažera .................. .....



Projektant v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací

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

Zodpovědný projektant v oboru technika 
prostředí staveb -  specializace technická 
zařízení („specialista vzduchotechnika“)

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

Projektant v oboru projektování instalací 
elektrických zařízení („elektrotechnika v 
tunelech)

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



VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000919 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: ”D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění” - zpracování podkladů do 

procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel”), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel”)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 01ST-000919 objednatele

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující 
se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne



Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitáln podepsal: ....... ....... . . . ..... 
Datum: 13.10.2021 9:38:51 +02:00


