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ČR iVýtisk č. ir..

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15 538 209 (evid. Číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

- dokumentace pro stavební povolení a související činnosti

(číslo projektu 500 551 0004)

„Zdvižné mosty“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM
Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina
č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15Sídlo:
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

67981801IČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

a

ZHOTOVITELEM
účastníci Společnosti „Společnost SP + VPÚ Podjezdné výšky Část 3.“ založené
Smlouvou o Společnosti ze dne 23.11. 2015

Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
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Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

zastoupena:

a

Obchodní firma: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a,
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne
23. 11. 2015.

Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slavíček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Ivan Pomykáček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Peněžní ústav:
Číslo účtu: El!

I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Důvodem pro uzavření dodatku č. 6 Smlouvy je:
- úprava projektové dokumentace, která vyplynula z koordinačních jednání se stavbou
Plavební komora Hořín. Jedná se o úpravy objektů SO 435 Kamerový systém - zdvih mostu -
km 9,27 a PS 732 - Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů Vraňany - Hořín a dále
pak o úpravy všeobecných částí dokumentace jako je Souhrnná technická zpráva, Průvodní
zpráva, Souhrnný rozpočet apod. Výše uvedené úpravy objektové skladby jsou součástí
stavby 3C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany. Úpravou projektové dokumentace
dojde k navýšení ceny. Změny vyplynuly z potřeby optimalizace ovládání fáze zdvihu mostních
konstrukcí a ovládání plavební komory Hořín s cílem zefektivnění práce obsluhy na velíně PK.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody smluvních stran v souladu se smlouvou o dílo č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015
(evid. číslo objednatele), č. 15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se upravuje:
a) Ruší se text čl. VI. SMLUVNÍ CENA odst. 1 a nahrazuje se textem v tomto znění:
VI. SMLUVNÍ CENA
1. SMLUVNí STRANY se dohodly na SMLUVNí CEN DíLA, která činí:

SoD č. S/ŘVC/017/RSoD/2015 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(ev. Číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
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bez DPH: 18 529 000,- Kč
(slovy : osmnáctmilionůpětsetdvacetdevěttisíc Kč)

DPH 21% 3 891 090,- Kč

včetně DPH: 22 420 090,- Kč
(slovy : dvacetdvamilionůtčtyřistatdvacettisícdevadesát Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1,2.:

.. 460 000,- Kč bez DPH,
9 110 000,- Kč bez DPH,
.. 300 000,- Kč bez DPH,

.. 550 000,- Kč bez DPH,
. .. 300 000,- Kč bez DPH,
7 080 000,- Kč bez DPH,

.... 89 000,- Kč bez DPH,
.. 280 000,- Kč bez DPH,

celkem bod F
.. 360 000,- Kč bez DPH,

která bude placena pouze při splněni podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.

plnění bodu A
plnění bodu B - 1)
plnění bodu B - 2)
plnění bodu C - 1)
plnění bodu C - 2)

plnění bodu D)
plnění bodu D1

plnění bodu E
plnění bodu F - hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 600hodin

b) Ruší se text čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 a nahrazuje se textem v tomto
znění:
VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny
a řádně předány objednateli v těchto termínech:
a) bod A
b) bod B - 1)
c) bod B - 2)
d) bodC - 1)
e) bod C - 2)
f) bod D
f1) bod D1... .

do 30 dnů od data účinnosti smlouvy,
do 150 dnů od data účinnosti smlouvy,

do 430 dnů od data účinnosti smlouvy,
do 460 dnů od data účinnosti smlouvy,
do 610 dnů od data účinnosti smlouvy,

do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
do 21 dnů od data účinnosti dodatku č. 6.

c) Ruší se text čl. XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 5 a nahrazuje se textem v tomto
znění:
5. Nedílnou součástí této SMLOUVY je:

Příloha č. 1 - Smluvní podmínky
Příloha č. 2 - Bankovní záruka za provedení díla

Příloha č. 3 - Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby.

SoD č. S/ŘVC/017/RSoD/2015
SoD č.15 538 209
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Výše upravená Příloha č. 3 - Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby%
součástí tohoto dodatku č. 6.

tm

lil, OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č.
15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu
OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI
STRANAMI.

-a 0& 2013
V Praze dne Z A C S 2018
Za ZHOTOVITELE

2018V Praze dne
Za OBJEDNATELE

‘ -' I

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDQP PRAHA a.s.

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

VPÚ DEC© PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

VPÚ DECO PRAHA a.s.

SoD č. S/ŘVC/017/RSoD/2015 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(ev. ČÍSlO SMLOUVY ZHOTOVITELE)
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Příloha č. 3 - Rozdělení fakturačních
částek na jednotlivé stavby
Zabezpečení podjezdných výšek na
vltavské vodní cestě

003 Zdvižné mosty
003 A Silniční most ma místní komunikaci - Lužec nad Vltavou
003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou
003 C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby

Cena bez DPH
Položka k fakturaci v SOD Soubor staveb Jednotlivé stavby

£
003® 003 B ŽM003c003

Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných
informací, podkladů a průzkumů a provedení
případných doplňkových průzkumů

A
460 000 105 800 151 800 202 400

Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro
vydání stavebního povoleníB-1

9 110 000 2 095 300 3 006 300 4 008 400
Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek
dotčených orgánů státní správy atd.B-2

300 000 69 000 99 000 132 000
Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání
stavebního povoleníC - 1

550 000 126 500 181 500 242 000
Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní mociC - 2 300 000 69 000 99 000 132 000
Zhotovení násíedujicich částí Zadávací dokumentace -
koncept PDPSD

7 080 000 1 650 000 2 310 000 3 120 000

D1 Úprava projektové dokumentace dle dodatku č. 6
89 000 0 0 89 000

Provedení vytýčení základních vytyčovacích bodů
stavbyE

280 000 64 400 92 400 123 200
F Autorský dozor (600 hodin) 118 800360 000 82 800 158 400

Celkem 8!2Q7§Í00^18 529 000 4,4 262 800. «6058800

SoD č. S/ŘVC/017/RSoD/2015
SoD č.15 538 209
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003 A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou

Cena
včetně
DPH

Položka k fakturací v SOD Cena bez DPH DPH 21%

Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných
informací, podkladů a průzkumů a provedení
případných doplňkových průzkumů

%3*A
128 018105 800 22 218

Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro
vydání stavebního povoleníB-1

2 095 300 440 013 2 535 313
Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek
dotčených orgánů státní správy atd.B-2 69 000 14 490 83 490
Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání
stavebního povoleníC - 1 126 500 26 565 153 065

C - 2 Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci 69 000 14 490 83 490
Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace -
koncept PDPSD

1 650 000 346 500 1 996 500
Provedení vytýčení základních vytyčovacích bodů
stavbyE

64 400 13 524 77 924
F Autorský dozor (600 hodin) 82 800 17 388 100 188

4262800Celkem 515798811895188

003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

včetněPoložka k fakturaci v SOD DPH 21%Cena bez DPH
DPH

Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných
informací, podkladů a průzkumů a provedení
případných doplňkových průzkumů

A
151 800 31 878 183 678

Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro
vydání stavebního povoleníB-1

3 006 300 631 323 3 637 623
Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek
dotčených orgánů státní správy atd.B-2

99 000 20 790 119 790
Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání
stavebního povoleníC - 1 181 500 38 115 219 615

C - 2 Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci 99 000 20 790 119 790
Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace -
koncept PDPSD

2 310 000 485 100 2 795 100
Provedení vytýčení základních vytyčovacích bodů
stavbyE

92 400 19 404 111 804
Autorský dozor (600 hodin)F 118 800 24 948 143 748

Celkem 6958800 1272 348 7331148

SoD č. S/ŘVC/017/RSoD/2015 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(ev. Číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
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Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

Cena
včetně
DPH

Položka k fakturaci v SOD DPH 21%Cena bez DPH

Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných
informací, podkladů a průzkumů a provedení
případných doplňkových průzkumů

A
202 400 42 504 244 904

Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro
vydání stavebního povoleníB-1

4 008 400 841 764 4 850 164
Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek
dotčených orgánů státní správy atd.B-2

132 000 27 720 159 720
Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání
stavebního povoleníC - 1

242 000 50 820 292 820
C - 2 Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci 132 000 27 720 159 720

Zhotoveni následujících částí Zadávací dokumentace -
koncept PDPSD

3 120 000 655 200 3 775 200

D1 Úprava projektové dokumentace dle dodatku č.6
89 000 18 690 107 690

Provedení vytýčeni základních vytyčovacích bodů
stavbyE

123 200 25 872 149 072
F Autorský dozor (600 hodin) 158 400 33 264 191 664

Celkem *207 400 9 930 9541 723 554

SoD č. S/ŘVC/017/RSoD/2015 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(ev. Číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
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Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zabezpečeni podjezdných v ýšek na Vltavské vodní cestě-dokumentace pro stavební povolení a související
činnosti "Zdvižné mosty "
Zpracov ání projektové dokumentace pro stavební povolení a související činnostikt/stavba:

,měnový íist schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí
dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 6

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU
Datum vydání: O6.O6.2018 nehodící se škrtněte

A C E
Zařazení změnového listu

ŘVC ČR

NAVRHUJE:
Bauer Bohuslav

změna projektové dokumentace z důvodu optimalizace ovládánífáze zdvihu mostních
konstrukcí a ovládání plavební komory Hořín s cílem zefektivnění práce obsluhy na velíně PK

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: SoD č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny dne 16.3.2018

Popis a zdůvodnění nepředvídateínosti. nemožnosti odděleni dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny
pro dokončení předmětu původní zakázky: úprava projektové dokumentace vyplývající z koordinačních jednání konaných 15.11.2017 a 9.1.2018
stavby Plavební komory Hořín. Jedná se o úpravy objektů 50 435 Kamerov ý systém -zdvih mostu -km 9.27 a PS 732 - Dálkové ovládání
zabezpečovacího zařízení mostů Vraňany -Hořín adálepako úpravy všeobecn ých částí dokumentace -Souhrnné technické zprávy,průvodní
zprávy Souhrnného rozpočtu.Výše uvedené úpravy objektové skladby jsou součástí stavby 3C Silniční most na místní komunikaci -Vroňany.
Úpravou projektové dokumentace dojde k nav ýšení ceny. Změny vyplynuly z potřeby optimalizace ovládání fáze zdvihu mostních konstrukcí a
ovládání plavební komory Hořín s cílem zefektivněni práce obsluhy na velíně PK.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ PODJEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-
11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečteni stavebních prací, služeb nebo dodávek, které
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30% původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazkut neboť změna: (li by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním řízení;(21 nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšířeni předmětu. Tato změna
nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Není relevantní.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny ía souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15
% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10% u ostatních zakázek). Je irelevantní

C.Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou
nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a } není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO,aktualizace projektová dokumentace, jejích podkladů a stanovisek musí být
zpracována původním zhotovitelem (projektantem), který odpovídá za kvalitu, odbornost a úplnost.Rovněž související posudky musí být
zpracovány původním zhotovitelem,neboť jejich zpracování přímo souvisí a navazuje na zhotovitelem navržené a garantované technické řešení.
V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo k zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, převod aut. práv, atd.).
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů ~ ANO

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50%původní hodnoty závazku - ANO



%

-% \D, Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: • --...

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní

b] nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj, víceprací} nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní

E, Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a ) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je
irelevantní

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je
irelevantní

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -
je irelevantní

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové pofožky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelností materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní

VLIV NA CtNUTceny
jsou uváděny bez

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:ANO NE

Cena SoD před změnou 18.440.000,- Kč
dle článku VII Termín a místo plnění - bod C-2) do 610 dnů od data
účinnosti smlouvy o bod Dl do 21 dnů od data účinnosti dodatku č.6Cena SoD po změně 18.529.000,- Kč

jedná se o změnu o 4,8 % 89.000,- Kč
VYJÁDŘENÍ TDS: nebyl sjednán

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: dopis 209/002071/2018 ze dne 14.3.2018

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

nebylo sjednáno

Úprava projektové dokumentace má vliv na její původní cenu, rozšiřuje se předmět plnění,
pozměňuje se termín, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

číslo smlouvy : 5/ ŘVC/017/ R/SoD/2015 předpokládaný výdaj v Kč bez DPH Předpokládaný termín úhrady

729.000,-Kčzměna ceny se týká bodu Dl, změna terminu se týká bodu C-2), Dl 2018, 2019

garant smlouvy: Bohuslav Bauer podpis: ...

vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun podpis: ...

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková podpis: ...

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ..
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MÍSTO i DATUM: Praha / 14 března 2018

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě,
část 003 Zdvižné mosty
číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/017/R/SoD/2G15
číslo smlouvy zhotovitele: 15 538 209

Vážený pane Bauere,
v souladu s nabídkou a SOD pro Vás zpracováváme výše uvedenou zakázku.
V současné době probíhají koordinační jednání s ostatními stavbami zejména s akcí , která se týká
Plavební komory Hořín. V rámci koordinačních jednání konaných dne 15.11.17 v sídle ŘVC a 9,1.2018 v
sídle Povodí Vltavy s.p. v souladu s Vašimi požadavky vyplynula nutnost úpravy projektové dokumentace
stavby 003.C Silniční most na místní komunikací - Vraňany.
Jedná se o úpravy objektů PS 435 Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27 a PS 732 - Dálkové
ovládání zabezpečovacího zařízení mostů Vraňany - Hořín a dále pak o úpravy všeobecných části
dokumentace Souhrnný rozpočet.
Pro výše uvedené doplnění projektové dokumentace Vám předkládáme tuto cenovou nabídku.
Rozpis ceny:
PS 435 Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27
- úprava výkresové části 20.000,- Kč bez DPH
- úprava nákladové části
PS 732 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů Vraňany - Hcříjr

20.000,- Kč bez DPH
5.000,- Kč bez DPH

5.000,- Kč bez DPH

- úprava výkresové části
- úprava nákladové částí
Souhrnné části dokumentace

*i i
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f- úprava souhrnného rozpočtu

- koordinační činnost H!Pa
Celková cena

9.000,- Kč bez DPH
30.000,- Kč bez DPH
89.000,« Kč bez DPH

i .v>. i. 1

i

i P r i io:n
Termín vydání upravené dokumentace do 3 týdnů od potvrzení objednávky
Očekáváme Vaše stanovisko. K případnému jednání jsme připraveni.

S přátelským pozdravem

vedoucí st řediska mostů
SUDOP PRAHA a.s.

Rozdělovník:
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Mariin Chrastil, obchodní ředitel, e-mai!
Ing. Dana Wangler, Ing. Martin Vlasák,Mgr. Zuzana Raymanová, st ředisko mostů - email
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