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pno Úcelv veŘelľÉzx<Äzrcv ułlÉľoRozsAHU
uzavŕená podle $ 2586 a násl. zákona č;'8912012 Sb., občanshý zákoník, ve znění pozdějších

předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

SMLUVNĺ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

síd!o: VeletrŽní 1623124, Holešovice, 170 00 Praha 7
lČo:ogłłzzgo
DlČ:CZ03447286
zapsaná v obchodním Ęstříku vedeném Městshým soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 20059

.s.

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí
odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, lng. Josef Richtr,
m ístopředseda představenstva.

(dále jen,,objednatel")

STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova98214, cz - 158 00 Praha 5 - Jinonice
lČo:ooegezłł
DlČ:CZ60838744
zapsaná v obchodním Ęstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka ć,.7634
bankovní spojení: Raiffeisenbank 111 21 Praha 1, Vodičkova 38

(dále

(objednatela Zhotovitelspolečně,,Strany", akaŽdý z nich samostatně,,Strana")

2. PREAMBULE

2.1 objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 'ĺ4.června2021 Smlouvu o dílo pro Úěely veřejné
zakázky malého rozsahu, jejímŽ předmětem bylo mimo jiné zajištěníprojektorĺých a
stavebních prací pro veřejnou zakázku s názvem

',Negrelliho
viadukt - revitalizace okolí,č.

akce 't000109', a to v souladu se Smlouvou a jejími přílohami ze strany Zhotovitele (dále téŽ
,,Dílo").

2.2 Vzhledem k tomu, Že došlo ke změně podmínek vzájemné spolupráce mezi Smluvními
stranami a pn}běhu prací na Díle, zejména poté z hlediska jednotliuých termínŮ, rozhodly se
Smluvní strany uzavřít tento Dodatek č'1 (dále jen ,,Dodatek").

3. ZMĚNA pŘĺloľyc. z sĺvu_ouw

3.1 Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č.2 Smlouvy, kdy bude nahrazena stávající
Příloha č'2 Smlouvy novou přílohou ve zněnĺ, které je přílohou č.2 tohoto Dodatku.
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4. ZMĚNA cl_. ł  sltł l_ouw (nĺ í sro A DoBA pnovÁoĚľ í  oí u)
4.1 Č ,l.4', odstavec 4.3. Smlouvy se mění  takto:

4.3 Termí n dokoněení  Dí la: Nejpozději do uplynutí  64. dne ode dne obdż ení
pravomocné ho povolení  dle č lánku 2, odst. 2.2., pí sm' b) Smlouvy.

4.2 Aktualizované  dí lč í  termí ny provádění  Dí la jsou uvedeny v harmonogramu, kteý tvoří
nedí lnou souč ást tohoto Dodatku jako jeho pří loha č . 1 (dále jen ,,Harmonogram") a
nahrazuje tak Pří lohu č . 3 Smlouvy.

5. ZMĚNA č l. s slul_ouvY (cENA Dí LA A PLATEBNí PoDMí NKY)
5.1 Č |. 5., odstavec 5.1. Smlouvy, které  mění  takto:

5.1 Cena Dí la a odměna za lnŽenýrskou č innost je urč ena na základě poloŽkové ho
rozpoč tu, kteý je jako Přĺ loha ě' 4 nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy (dále jen
,,PoloŽkový rozpoč et") a Změnové ho listu - Nabí dkorný rozpoč et, kteý je jako
Pří loha č ' 10 nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy, přič emŽ:

Cena dle Smlouvy bez DPH č iní :2 933 708,93 Kč
Cena ví ceprací  dle Dodatku č . 1 bez DPH č iní : 579 599,93 Kč
Cena vč . Dodatku ě,' 1 bez DPH č iní : 3 513 308,86 Kč  (dáte jen ,,cena Dí ta").

6. zÁvĚnecľ Á uleoruÁľ í
6.í  Tento Dodatek je nedí lnou souč ástí  rĺ ýš e uvedené  Smlouvy. ostatní  ustanovení  té to

Smlouvy, která nejsou tí mto Dodatkem uýslovně dotč ena, zť lstávají  beze změny v platnosti
a ú č innosti.

6.2 Zhotovitel prohlaš uje, Že souhlasí  s tí m, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální  evidenci
smluv Technické  správy komunikací  hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené  Technickou
správou komunikací  hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně pří stupná, a která obsahuje ú daje o
smluvní ch stranách, předmětu Dodatku, č í selné  označ ení  tohoto Dodatku a datum jeho
podpisu. Smluvní  strany prohlaš ují , Že skuteč nosti uvedené  v Dodatku nepovaŽu1l za
obchodní tajemství  ve smyslu s 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svo|ení  k jejich uŽití  a
zveřejněnĺ  bez stanovení  jahýchkoli dalš í ch podmí nek.

Smluvní  strany qýslovně sjednávají , Že uveřejnění  tohoto Dodatku v registru smluv dle
zákona č ,.34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách Úč innosti někteých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  objednatel.

Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotovení ch s platností  originálu, přič emŽ objednatel i

ZhotovitelobdrŽí po 2 vyhotovení ch. V pří padě, Že je Dodatek uzaví rán elektronicky zavyuŽiti
uznávaných elektronichých podpisů , postač í  jedno vyhotovení  Dodatku, na které m jsou
zaznamenány uznávané  elektron ické  pod pisy zástu pců  Smluvn í ch stran.

Nedí lnou souč ástí  tohoto Dodatku jsou pří lohy:

(a) Pří loha č . 1 - Harmonogram (aktualizovaná Pří loha č . 3 Smlouvy)

(b) Pří loha č . 2 - Podrobná specifikace Dí la (aktualizovaná Pří loha č . 2 Smlouvy)

(c) Pří loha č . 3 - Změnouý list - Nabí dkorný rozpoč et (nově jako Pří loha č . 10 Smlouvy)

Smluvní  strany prohlaš ují , Že je jim znám obsah tohoto Dodatku vč etně jeho pří lohy, Že s jeho
obsahem souhlasí , Že povaŽĄí  obsah tohoto Dodatku za urč itý a srozumitelný a Žejsou jim
známy vš echny skuteěnosti' jeŽ jsou pro uzavření  tohoto Dodatku rozhodují cí . Na dů kaz
připojují své  podpisy.

6.3

6.4

6.5

6.6
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Strany tí mto qýslovně prohlaš Ąi,ż e tento Dodatek č . í  vyiadřuje jejich pravou a svobodnou
vů li, na dů kaz ěehoŽ připojují  nĺ Že své  podpisy.

V Praze dne Y Praze dne _
Za STRABAG a.s.Za Technická správa komunikacĺ

hl. m. Prahy, a.s.

lng. Josef ilľ ]:lii'Hifiľ ''
Richtr ff:lyifr?fiŕ '

Pod6p6al P6lr Kaf(a
ONI q=P6tr KafiG, 6CZ,

P etr Kafka n'Jryľ ľ "ffó:Hľ J'lY
Datum.2W.o1.31 lí i2ftu
+01'00'

Petr Kafka, prokurista

r. Pod.F.l lng' Rádim Aulidý

l ng. Kaol m ľ 5ł Ä i'iĺ ľ "":'.Tł :|1ľ ,b!*:.

Autlcký ilĺ 'ľ l"ľ ;!lffl's'P'"ľ ;"ľ ''

lng. Radim Aulick'ý, prokurista
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Pří loha č ,.2_ Podrobná speciÍ ikace dí la

Dí lo

Předmětem dí la je provedení  stavební ch prací  (,,Stavba") a souvisejí cí ch projekč ní ch a
inŽenýrských č i nností '

Dí lo bude realizováno podle standardŮ FlDlC - Yellow book (projekt typu desing &
build).

Předmětem dí la je pří prava a následná realizace jednoho oblouku Negrelliho viaduktu
č .036 dle zpracované  stupni RDS.
Jedná se o provedení etapy E-0 a etapy E-1 pokrač ují cí ve uýstavbě v okolí  stávají cí
konstrukce oblouku 36 (35) Negrelliho viaduktu, a to vybudování m zasklení  oblouku
pomocí hliní kové  Í asády, výstavbou teracové  podlahy s podlahouým topení m. Dále
bude provedena vodovodní , kanalizač ní  pří pojka a pří pojka silnoproudu s ukonč ení m v
technické  mí stností  viaduktu 036.

Detailní  popis a specifikace jednotlivých stavební ch objektŮ dle odsouhĺ asené  RDs _
etapy E-0, E-1 č í slo projektu 2021029.

Zhotovitel v rámci zakázky zajistil:

- Zpracování  dokumentace pro provedení  stavby v náleŽitostech realizač ní ,
pří padně dí lenské  lvýrobní  dokumentace, která bude obsahovat veš keré
výkresové  a výpoč tové  podklady, pro provedení  dí la a zpracování  poloŽkové ho
rozpoč tu v hladĺ ně URS

Zhotovitel v rámci zakázky zajistí :

- Realizaci dí la dle zpracované  a odsouhlasené  dokumentace vč . dodání  vš ech
potřebných prvků

- Zpracování  DSPS
- zajiš tění  umí stění  inÍ ormač ní ch tabulí  MHMP, dle vzoru přiloŽené ho k zadání

výzvy, doplněných o QR kód odkazují cí  na popĺ s stavby na www.tsk-praha.cz.



Změnový list - Nabídkový rozpočet
Název projektu: Negrelliho viadukt příležiloslpřo kreativní město
Vzorový viadukt: 036 (35)

Poznámka: Prostory pro iednotku 036(35) budou připravené v podobě shell and core, s vybudovanou fasádou LoP a vstupními dveřmi,
v iednotce bude v technické místnosti připravena přípojka pro elektřinu silnoproud a slaboproud, přípoika vody a kanalizace.

STRABAG

Obiednatel: Zhotovitel:

TSK a.s. STRABAG a.s.

831372121

10711

837371221

11573

871161141

13170

Celkem [CZK] bez

Kotvy - nestandartní provedení dle RDS E-1 čísloprojektu

2021029
Barva příplatek - 0758 ''Tiger sparkling iron met. Matt"

Lakované kování
Podkonstrukce pod dveře dle RDs E-1 čísloproiektu 2021 029

PryŽová podložka pod koĘ dle RDs E-1 čísloprojektu

2021029
Protidešt'ová žaluzie PZAL Systemair 950x400 mm dle RDS E-
1 čísloprojektu 2021029
Protidešťová žaluzie 950x450 mm dĺe RDS E-1 čísloprojektu

2021029
LKSF klapka uzavirací se servropohonem 230 V 900 x 500 x
170 mm

D5.o1 PŘíPoJKA ELEKTRlcKÉ
RozVÁDĚČl NN

- uKoNčENív

celoplastový kabel 1-oYKY 5cx'10mm2 V zemi
kabelov'ý Žlab včetně kotvĺcíhomateriálu, spojovacího
příslušenství,šroubůa montáže, - elektrolýicky zinkovaná
š=100mm, v=100mm, trasa s Íukčníintegrilou
systémovéVíko pro 3x kabelový prostup

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

ks

ks

ks

m

m

ks

m

m

1ĺ2 -

11 sePE1 OO vrstvou

lv'lontáž potrubí Ż PE100 sDR 'ĺ1 otevřený Výkop svařovaných
na tupo D 32 x 3,0 mm

VoDoMĚRNoU sEsTAvoU v TECHNlcKÉ MísTNosTl
D4.01 VODOVOONI PRIPOJKA . UKONCENI
ZTI-V: 2drevotně.téĆhni.kéinślálácc - vôdôvô.ĺ

Montáž potrubí z lĺub kameninových hrdlových s integrovaným
těsněním V,ýkop sklon do 20 % DN 300
trouba kameninováglazovaná DN 300 dl 2'50m spojovací
systém c Třída 160
Montáž kameninov'ých tvarovek odbočných s integrovaným
těsněním otevřený výkop DN 300
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN
300/200 polyuretanové/pĺyŽové těsnění (spojovací systém C/F)
dl 500mm třída pevnosti 1 60/200
Betonová Vodoměťná šachta DN 1 000' litinový poklop Včetně
příslušenstvíŠD2-1
W1 12 dvo.iitě opláštěná sDK příčkao celkové tloušťce 100mm
z každéstĺany oplaštěná 2ximpregnovanou deskou Ępu
H2KNAUF GFIEEN tl.1 2,5mm

m

m

ks

ks

ks

m2

TECHNICKE MISTNOSTI
D4.06 KANALIZACNI PRIPOJKA - UKONCENI V
zTl-sD: zdrevolně-lechnlcké inslelecé. kenalizeca

knlPřínnika ąlahnnrnllrlé elcklrninctalacé V nrôśłÔŕllViarltlktll 036'

ESo : Slaboproudá elektroinstalace

kplPřípojka EPs' EBo V prostoru Viaduktu č.036:
Ústředna EPs, ERo

EPs: Eleklřická oożářnĺsiđnalizacée évakUačníÍozhlas

Fl rl. siĺńôńřńrlalá ôlôklřôińalalańa

ĺ:PÍoskĺenáhlinlková Íasáda
Výolně otvorú

MJNázev poloŽky/popisKód poloŽkyCP



Změnový list - Nabídkový rozpočet
Název pÍoiektu: Negrelliho viadukt přĺležitostpřo kreativní město
vzorový viadukt: 036 (35)

Poznámka: Prostory pro jednotku 036(35) budou připravené v podobě shell and core, s vybudovanou fasádou LoP a vstupnímĺ dveřmi,
v jednotce bude v technické místnosti připravena přÍpoika pro elektřÍnu silnoproud a slaboproud, přípojka vody a kanalizace.

Gelkem tczK] o"' opľtlffill

STR/ABAG

Obiednalel: Zholovitel:

TSKa.s. STRABAG a.s.

722232046

722262302

CP Kod poloŽlry Název poloŽlry/popis

Prefabrikovaná vodoměrná šachta 2200x1400 mm'

samootevíracípoklop EASY ze slzičkovéhoplechu 600 x 900
mm včetně příslušenstvíSD2-1
Kohout kulový ořímÝ G 5/4, PN 42 do 185"c vnitřní závit
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40'C G 5/4"x

150 mm on 6 m3/h vertikální
Reoulačníventil oro udĺžovanítlaku DN32

2t2




