
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD - SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA ř. 4
Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

dne ............................................... roku...............................................
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
zastoupeným:
bankovní spojení: číslo účtu 
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a
zhotovitelem: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17. 460 01 Liberec 
zastoupeným:

bankovní spojení: č.ú.:
IČO: ..48266230 DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 4487

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé.
Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„Dl ÚSEK 16 - MÚK Velký Beranov - MÚK Mčřín, PDPS v rozsahu RDS/AD“

ISPROFIN: 5611550008

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této 
zakázky, za následujících podmínek.

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH = 18 896 500,- Kč
b. DPH = 3 968 265,-Kč
c. nabídková cena celkem (a + b) = 22 864 765.- Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních 
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací.

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací.



dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim 
připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD -  Odborem 
infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/l dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou 
čteny a vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu 

prací)
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 

objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací

f) Technické podmínky, jmenovitě:

-Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 
s účinností od 1.2.2007. ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného 
Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l 
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010. a dalších platných dodatků.

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1
- Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich

čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4)
- Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových 

dokumentací ve stupni DUR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, pokyn 
Ministerstva dopravy ze dne 13.5.2013. Č. j. 208/2013-910-IPK71

- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 
MD s účinností od 15.3.2012

- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.

- Zásady pro přípravu Dl MODERNIZACE EXIT 21 M1ROŠOVICE -  EXIT 182 
KÝVALKA
- Dl modernizace -  změny oproti Zásadám 12/2012 -  obecně
- Modernizace dálnice Dl -  koncept postupu pro návrh opravy vozovky ve 2. etapě -  
Upřesnění postupu opravy (varianta 2) -  stmelená podkladní vrstva

g) Nabídka



3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a 
odstranit případné vady díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla. 
včetně odstraněných vad díla. cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou 
bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle 
Smlouvy o dílo.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN PODEPSÁN
za objednatele: za zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnié^CR 

Oprávněný podpi^Cpodpisy)

0 2 -01  2015Datum:

Valbek. spol. s r.o. 

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 5.12.2014



DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na dílčí veřejnou zakázku: Dl úsek 16 -  MÚK Velký Beranov -  MÚK Měřín, PDPS v rozsahu RDS/AD,
č. smlouvy objednatele: 02PT-001807

uzavřený mezi smluvními stranami

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČ:6993390 
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel44) na straně jedné

a

zhotovitelem: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17. 460 01 Liberec 
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČ: 48266230 
DIČ: CZ48266230
(dále jen „konzultant44) na straně druhé

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.1.2015 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva44), jejímž předmětem je realizace služeb 
dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce VD-ZDS, který 
tvoří přílohu smlouvy.

2. V průběhu projektové přípravy stavby došlo ke skutečnostem, na základě kterých je nutné doplnit/rozšířit předmět 
plnění.

■ Doplňkový diagnostický průzkum vozovek (NIEVELT Labor Praha spol. s r.o., 10/2015) prokázal nutnost 
zahrnutí opravy větví MÚK do modernizace.

■ Následný majetkový správce dálnice požádal, s ohledem na aktuální technický stav odpočívky Jamenský potok 
vpravo, o její zařazení do modernizace.

■ Součástí souboru staveb Dl modernizace MÚK Velký Beranov -  MÚK Měřín je mimo jiné i ekodukt 
(podmínka Generální dohody mezi MD a MŽP ze dne 24.5.2012) a související lesní cesta. Stavební objekty 
SO 17-221 -  Nadchod nad dálnicí Dl a SO 16-151 - Terénní úpravy pro lesní cestu nebyly předmětem 
smlouvy.

■ V rámci modernizace úseku 16 dálnice Dl je nutné zajistit přeložku portálu elektronického mýta. Stavební 
objekty SO 16-196 - Přeložka portálu elektronického mýta v km 122,118 50 a související SO 16-981 
Technologie elektronického mýta nebyly předmětem smlouvy.

■ Diagnostický průzkum CB krytu pravého jízdního pásu dálnice v km 128,114 -  132,950 prokázal, že způsob 
opravy zvolený v DSP je s ohledem na zhoršení stavu CB krytu nevhodný a je nutné navrhnout kompletní 
výměnu krytu obdobně jako v navazujících úsecích dálnice.

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy. Změna nepředstavuje Změnu 
podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
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Změna smlouvy

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na následujících změnách této smlouvy: 

1.1 V části Souhrn smluvních dohod -  Smlouva o dílo se odstavec I. Cena mění takto:

a. Nabídková cena bez DPH: 18 896 500,-Kč

b. Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH: 1 533 000,- Kč

c. Celková cena bez DPH: 20 429 500,- Kč

d. DPH: 4 290 195,-Kč

e. Celková cena s DPH: 24 719 695,-Kč
1.2 Příloha smlouvy „III. A) Položkový rozpočet -  projektové práce VD-ZDS“ se doplňuje o položky a práce uvedené 

v „Podrobném rozpisu služeb", který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto dodatku č. 1, zůstávají neměnná.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží shodně po dvou.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují 
jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 2 3 " 05 "  2017 V Liberci dne: ** 5 " 00 "  201/

Ředitelství silnic a dálnic ČR VALBEK spol. s r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:'

Podpis
Jméno:
Funkce
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Příloha č. 1 Podrobný rozpis služeb

D1 úsek16 - MÚK Velký Beranov - MÚK Měřín, PDFS v rozsahu RDS/AD;
dodatek č, 1


