
Dodatek ě. 2
k Prováděcí smlouvě na Rámcovou smlouvu

č. smlouvy objednatele : TPR/17/146, č. smlouvy konzultanta: 17.0368-04 

uzavřené dne 10. 07. 2017 (dále jen „smlouva“)

„Prováděcí smlouva
v

na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ZP č. 01UK-002891
EIA „D6 -- Karlovarský kraj“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
zastoupené
jehož jménem jedná

IČ
DIČ
bankovní spojení 
číslo účtu

: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 
: ................................, generálním ředitelem 
: ...... ......................, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 

: 659 93 390 
: CZ65993390 
: ........
: ....................................

(dále také jen „Objednáte?1)

a

EKOLA group, spol. s r. o.
se sídlem
jehož jménem jedná

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
.............................., jednatelka společnosti

IC
DIČ

639 81 378 
CZ63981378

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803
(dále také jen „Konzultant‘)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě žádosti Konzultanta, vyvolané nutností naplnění novely zákona č. 100/2001 Sb., zejména § 6 a 
§ 8 uvedeného zákona a s tím spojených víceprací, zpracovaných do cenové nabídky, tvořící nedílnou 
přílohu tohoto Dodatku č. 2 a po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění se a doplňuji následující 
ustanovení předmětné Prováděcí smlouvy č. TPR/17/146 takto:

Článek II.
Cena

Z důvodů víceprací dle přiložené cenové nabídky dochází k navýšeni ceny díla celkem o 216.650,- Kě bez 
DPH, z toho:

- o 197.650,- Kě za část A -  Zpracování oznámení záměru
- o 19.000,- Kč za část E -  Technická pomoc objednateli



Vzhledem k uvedenému dílčímu navýšení se mění původní celková cena díla dle odst. 1 takto:

Cena bez DPH : 2,562.550,00 Kč
DPH : 538.135,50 Kč
Cena celkem včetně DPH : 3,100.685,50 Kč

Článek III., odst. 1.

- podání oznámení na příslušný úřad -  do 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.2;
- vydání závěrů zjišťovacího řízení -  předpoklad do 3 měsíců od podání oznámení záměru na příslušný

úřad;
- odevzdání konceptu dokumentace El A -  do 1 měsíce od vydání závěru zjišťovacího řízení.

Odevzdání konceptu dokumentace EIA Objednateli -  předpoklad do 30. 11. 2018

II.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Prováděcí smlouvy č. TPR/17/146 ze dne 10. 07. 2017, ve znění Dodatku 
č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Konzultant 
obdrží po dvou výtiscích.

Příloha: Cenová nabídka

v Karlových Varech dne: 29 -09-2018

.............................
ředitel ŘSD ČR 

Správa Karlovy Vary

v Praze dne: 7L. (f .



Cenová nabídka - specifikace, rekapitulace 

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

AKCE: D6 - Karlovarský kraj

Položka Popis činnosti Cena

Kč

A Zpracování oznámení záměru 197 650

E Technická pomoc objednateli 19 000

Celkem Kč bez DPH 216 650,00

DPH 21 % 45 496,50

Celkem Kč vč. DPH 262 146,50

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a 
nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Nabídku podává: EKOLA group, spol. s r.o.
Dne: 23. 2. 2018

Podpis oprávněné osoby: .........................



Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ZP 

CAST A - Oznámení záměru - akce D6 - Karlovarský kraj

jedn. poč. jed. Kč/jedn. cena
ČÁ ST A. ÚDAJE 0  OZNAMOVATELI hod .. ....... .......

ČÁ ST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU . . . . . .......
6 .1. Základní údaje hod .... ....... .. . .......
8 .11. Údaje o vstupech hod .... ....... .. . .......
B.lll. Údaje o výstupech hod .... ....... .. . .......

ČÁ ST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ .. . . . .......
C .l . Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území hod .... ....... .. . . . .......
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území hod ....... ....... .. . . . .......
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení hod .. ....... ..

ČÁ ST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJN É ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ hod . . . . . .......
D.l. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejích velikosti a významnosti hod ....... ....... .. . . . .......
D.ll. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů hod ... . ....... .. . . . .......
D.lll. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech hod .... ....... .. . .......
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí hod .... ....... .. . .......
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti hod .... ....... .. . .......

Č Á S T E . POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU hod .... ....... .. . .......

Č Á S T F . ZAVER hod .. .. ....... . . . .......

Č Á ST G. V ŠEO B EC N É SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU hod .. . . ....... .. . . . .......

Č Á ST H. PŘÍLOHY - Studie EIA ..
Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku. hod .. ....... ..
Zpracování rozptylové studie -  náležitostí studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb. hod .. ....... ..
Zpracování akustické studie hod .. ....... ..
Biologické hodnocení hod .. ....... ..
Biologický průzkum hod .. ....... ..
Dendrologický průzkum hod .. ....... ..
Zpracování hodnocení rizik klimatických změn hod .. ....... ..
Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody hod .. ....... ..
Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna hod .. ....... ..
Zpracování vlivů na půdu hod .. ....... ..
Zpracování vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje hod .. ....... ..
Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000 hod .. ....... ..
Zpracování vlivů na faunu, flóru a ekosystémy hod .. ....... ..
Migrační studie hod .. ....... ..
Zpracování vlivů na krajinu hod .. ....... ..
Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní památky hod .. ....... ..

Č Á ST 1. reprografie část Oznámeni záměru kpl .. ....... . . . .......
Cena celkem bez DPH ........ .......



"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ZP“ 

ČÁST E - Technická pomoc objednateli akce D6 - Karlovarský kraj

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

P o ložka P op is č innos ti R ozsah S azba C ena

hodina Kč/hodinu Kč

1 T ech n ická  pom oc ...........

1.1 T e ch n ická  pom oc  (při p ro jednán í o zn á m e n í zám ěru  až po vyd á n íí závě ru  z jiš ťo va c íh o  řízení) .... ...... ..... ......

Celkem  K č  bez DPH ...........


