
P R O V Á D Ě C Í S M L O U V A  (S M L O U V A )

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic Č R  

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

zastoupeným: 

ve věci této zakázky: 

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Sdružení „ A T E M -S A T R A “

konzultantem: A T E M  -  Ateliér ekologických modelů, s.r.o. (vedoucí účastník sdružení) 

se sídlem: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 

zastoupeným: 

bankovní spojení:

IČO: 271 81 278, DIČ: CZ271 81 278

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 102483

- Řádným účastníkem sdružení je  společnost SATR A , spol. s r.o., se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2,

IČO: 18584209, DIČ: CZ18584209 

(dále jen „konzultant") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu) na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP , č. 01UK-
002891

(ě. smlouvy objednatele: 02PT-005184, č. smlouvy konzultanta: ATS1709002)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění"), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Obsahem prací je  zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zajištění zpracování 
potřebných příloh, podkladových studií a průzkumů, technická pomoc objednateli - zajištění inženýrské činnosti 
v průběhu zpracování oznámení a dokumentace a zjišťovacího řízení, včetně veřejného projednání, zpracování 
dokumentace EIA podle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. včetně všech potřebných průzkumů a vyjádření, účast na 
veřejném projednání, případná spolupráce se zpracovatelem posudku, až do vydání závazného Stanoviska EIA.

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

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

- v souladu s rámcovou smlouvou na zpracování posouzení vlivu staveb na životní prostředí č. 01UK-002891.

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

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 
31.10.2016 (dále jen „Rám cová smlouva").
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Článek II. 

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.:

a. [Bude uveden název činnosti]

bez DPH: 876 400 Kč 

DPH: 184 044 Kč 

včetně DPH: 1 060 444 Kč

b. [Technická pomoc objednateli]

bez DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v  Rámcové smlouvě.

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

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je  manažer
zakázky.

Článek II I .

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

ukončení prací: po vydání závazného Stanoviska EIA 

specifikace případných etap:

Oznámení do 3 měsíců od podpisu smlouvy (koncept oznámení bude doručen objednateli 2 týdny před 
uplynutím lhůty pro předložení oznámení)
Dokumentace ELA do 9 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení (koncept dokumentace EIA bude 
doručen objednateli 4 týdny před uplynutím lhůty pro předložení dokumentace EIA

Čistopis oznámení EIA a dokumentace EIA bude předán vždy ve 20ti paré + 3 CD.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Praha, Středočeský kraj, SOKP 515

Článek IV .

Podm ínky poskytování služeb

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

-Technická studie zkapacitnění DO 515 Slivenec - Třebonice (Pragoprojekt a.s. 2016)
- SOKP 515 Slivenec -  Třebonice, studie zvýšení kapacity zprovozněním odstavného pruhu jako 3. jízdního pruhu 
(/Helika 2015)

- R 515 zkapacitnění SOKP 515 - Technická studie pro změnu UP (Pragoprojekt a.s., 2014)
- SOKP 515 Slivenec -  Třebonice, Geodetické zaměření a Geologická rešerše (Pragoprojekt a.s., 2014)
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2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva -  nejsou.

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 smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

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

4. Smlouva je  vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a konzultant dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují je jí obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V  Praze dne [•] V  Praze dne 1. 9. 2017

PODEPSÁN PODF.PSÁ*f

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic Č R  za konzultanti Sdružení „Á T E M -S A T R A

ATE M  -/Ateliér ekoloeickvch modelů, s. r. o.

Oprávněný potopíš (podpisy’ 

Jméno:

Funkce::

Oprávněný podpis (podpisy)

Jméno:

Funkce:

ATE M  -  Ateliér ekologických modelů, s. r. o. 

Datum: 1. 9. 2017Datum: 2 5 . 09. 2017
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Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je  zpracování oznámení a dokumentace EIA včetně potřebných podkladových studií dle 
zákona č. 100/2001Sb., ve  znění pozdějších předpisů, pro záměr „DO-515 zkapacitnění SOKP 515“ .
Záměrem je  návrh zkapacitnění 6,31 km dlouhého úseku SOKP 515. Záměr se nachází na rozhraní hlavního 
města Prahy a Středočeského kraje, k.ú. Třebonice, Řeporyje, Zbuzany, Ořech, Jinočany, Chrášťany, Holyně a 
Slivenec.
Záměrem je  zkapacitnění stávající čtyřpruhové silnice na šestipruhové uspořádání v  kategorii S 34/100 z důvodů 
zařazeni Pražského okruhu jako dálnice DO do hlavní sítě TEN-T resp. do sítě dálnic v  souvislosti s novelou 
zákona č. 13/1997 Sb. zákonem ě. 268/2015 Sb. o pozemních komunikacích (s účinností od 13. 11. 2015). Dálnice 
DO stavba 515 byla zrealizována v kategorii S 26,5/100 se šířkou zpevnění jízdních pásů 10,75 m. Provoz je  zde 
veden v uspořádání 2+2 jízdní pruhy. Stavba 515 je  v současnosti jedním z nejzatíženějších úseků Pražského 
okruhu, kromě tranzitní dopravy ve směru D1-D5 je  značně využívána i ve směru z centra od Jižní spojky, 
Městského okruhu přes ul. K  Barrandovu směrem k dálnici D5, D6 resp. na D7, Letiště Praha -  Ruzyně a zpět. 
Stávající stav je  dle ČSN 73 6101 trvale nevyhovující a stávající šířkové uspořádání není schopno zajistit 
požadovaný stupeň úrovně kvality dopravy. Pro jeho dosažení je  nutné zkapacitnění úseku na uspořádání 3 +  3 
jízdní pruhy.

Záměr je  zařazen dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, do bodu 9.3 Kategorie 1, což jsou 
záměry podléhající vždy posuzování. Příslušným úřadem k posuzování bude Ministerstvo životního prostředí ČR. 
Obsahem prací je  zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zajištění zpracování 
potřebných příloh, podkladových studií a průzkumů, technická pomoc objednateli - zajištění inženýrské činnosti 
v  průběhu zpracování oznámení, dokumentace a zjišťovacího řízení, včetně veřejného projednání, zpracování 
dokumentace EIA podle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. včetně všech potřebných průzkumů a vyjádření, účast na 
veřejném projednání, případná spolupráce se zpracovatelem posudku až do vydání závazného Stanoviska EIA.

Trasa záměru prochází, mimo jiné, také cca 1 km od území soustavy Natura 2000 - EVL Prokopské údolí 
(C Z0110050). Součástí zakázky bude také celoroční biologický průzkum a dále vyhodnocení vlivů na území 
Natura 2000 zpracované autorizovanou osobou v případě, že orgán ochrany přírody nevyloučí možnost ovlivnění 
území soustavy Natura 2000.

Požadavky na zpracování podkladů E IA
Předmětem výběrového řízení je:

1. zpracování oznámení EIA dle Přílohy č. 3 k zákonu

2. zpracování dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 k zákonu včetně podkladových studií

- rozptylová studie
- akustická studie
- vyhodnocení vlivů na zdraví autorizovanou osobou
- vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 autorizovanou osobou v případě, že nebude 
vyloučena možnost ovlivnění ze strany OOP
- celoroční biologický průzkum
- dendrologický průzkum
- rámcová migrační studie
- vyhodnocení vlivů na krajinný ráz

Rozsah předání zpracovaných podkladů
Oznámení a dokumentace E IA budou předloženy ve 20 kompletních vyhotoveních v tištěné verzi + 3x 
v  elektronické podobě na CD.

Požadavky na prokázání kvalifikace:
Dle rámcové smlouvy na zpracování posouzení vlivu staveb na životní prostředí č. 01UK-002891.
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Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny
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