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Hlavním městem Prabou 

DODATEK Č.12 
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 

uzavřenému dne 12. řijna 20 ll 
DIU2l/07/005656/2011 

Se sídlem na Mariánském náměstí 2, l l O 00 Praha l , Staré Město 
IČO: 000 64 581 
DIČ: CZ00064581 

MHMPXP8T0863 

Stejnopis č.: 1 

Zastoupeným Ing. Karlem Prajerem, ředitelem Odboru strategických investic, Magistrátu hlavního 
města Prahy 

(dále jen "Objednatel") na straně jedné 

a 

"Sdružení ÚČOV Praha" 

vedoucí účastník Sdružení 

SMP CZ, a.s., se sídlem, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
Zapsaný v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 9654 
IČO: 27195 147 

DIČ: CZ27 195147 

Zastoupený: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva, a 

Jng. Janem Freudlem, členem představenstva 

Účastník Sdružení 
HOCHTIEF CZ, a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha S 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 

IČO: 46678468 

DIČ: CZ46678468 
Zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva, a 

Jorgem Mathewem, členem představcnstva 

Účastník Sdružení 
SVEZ lnteroatiooal SA, se sídlem Tour CB 21, 16 Place de l'lris, 92040 Paris La Défense 
CEDEX, Francie 

zapsaný v obchodním rejstříku R.C.S. Nanterre 
IČO: 569800873 
zastoupený na základě plné moci panem Nathanaělem Tillym 



Účastník Sdružení 

WTE Wassertecboik GmbH, se sídlem Ruhrallee 185, Essen, 45136, Německo 
zapsaný v obchodním rejstříku v Essenu 
IČO: HRB 10153 
DIČ: DE 157191945 

zastoupený na základě plné moci panem Dipi.- Ing. Danielem Barišiéem 

Účastník Sdružení 

DEGREMONT WTE W ASSERTECHNIK PRAHA v.o.s., se sídlem Praha- Dejvice 
Stavitelská 1099/6, PSČ 160 00 
Zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl A, vložka 75704 
IČO: 24290033 

zastoupená společnostmi SUEZ lntemational SA a WTE Wassertechnik GmbH 

(dále jen "Zhotovite l") na straně druhé 

Preambule 

A. V období let 2015-2017 se skokově zvýšil obsah tuků v odpadních vodách, čímž na č i stírnách 

odpadních vod dochází při jej ich provozu k nežádoucímu vývinu pěny, která negativně ovlivňuje 

technologický proces čištění. Taková situace nastávala v uplynulých letech i při č ištění odpadních 

vod přiváděných z území hlavního města Prahy na Ústřední čistírnu odpadních vod Praha, resp. na 
tzv. Stávající vodní linku (dále jen "SVL") a přispěla k situaci, kterou bylo nutné ze strany 

provozovatele kvalifikovat jako havarijní. 

B. Tyto externí okolnosti nebylo možné v době realizace zadávacího řízení objektivně předvídat ani při 
postupu v souladu se Zavedenou odbomou praxí. Správce stavby si s ohledem na výše uvedenou 
změnu okolností vyžádal emailem ze dne 29. I. 2018 návrh technického řešení vzniklého problému. 
Dopisem zn. CON-DOP-439-ENG ze dne 15. 4. 2018 Zhotovitel předložil nabídku na provedení 

technických opatření pro omezení tvorby nežádoucí pěny při procesu čištění odpadních vod, která je 
Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Navržené technické řešení si vyžádá prodloužení Lhůty pro dokončení 

v souladu s čl. 8.4 Obchodních podmínek, které tvoří součást Smlouvy o dílo a zároveň tvořily díl 2, 
část 2 Zadávací dokumentace (dále jen "Podmínky"). Zhotovitel však neuplatnil žádný požadavek 

na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s prodloužením doby výstavby dle druhého 
pododstavce čl. 8.4 Podmínek. Realizace navrženého řešení nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 

C. Správce stavby posoudil Nabldku Zhotovitele a vyhotovil Důvodovou zprávu ze dne 20. 4. 2018, ve 
které zejména vyhodnotil, že tvorba pěny negativně ovlivňuje technologický proces čištění 

odpadních vod na SVL, přičemž na Nové vodní lince (dále jen ,,NVL") může být likvidace 
nežádoucích pěn ještě náročnější, a to z důvodu, že se na rozdíl od SVL jedná o zařízení plně zakryté, 

kdy v krajním případě může dojít k poškození technologie, znečištěni a zamoření prostorů pro 
obsluhu a znemožnění kontroly či obsluhy zařízení. Následně může rovněž dojít i k problémům 
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s odvětráváním aktivačních nádrží. V podrobnostech je možné odkázat na Důvodovou zprávu, která 

je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku. 

D. Je tedy možné konstatovat, že provedení změny Díla je nezbytné pro řádné provedení Díla a bylo 

vyvoláno objektivními okolnostmi ve smyslu čl. 13.1.3 Podmínek, a proto dopisem zn. 

01982/18/2/GŘ ze dne 23. 4. 2018 Správce stavby doporučil Objednateli, aby uzavřel se 

Zhotovitelem příslušný dodatek Smlouvy o dílo. Správce stavby dospěl k závěru, že změnu Díla 

popsanou v předložené nabídce, je možné považovat za změnu ve smyslu čl. 13.2 Podmínek, která 

zejména zlepší efektivitu dokončené stavby a je ku prospěchu Objednatele. 

E. S ohledem na výše uvedené Správce stavby doporučil Objednateli, aby vyslovil souhlas s doplněním 

Díla o technická opatření navržená v Nabídce, s nabídkovou cenou uvedenou v Nabídce a 

s prodloužením Lhůty pro dokončení Díla. 

Vzhledem ke shora uvedenému uzavírají Smluvní strany níže uvedeného data tento dodatek (dále jen 

" Dodatek"): 

Článek 1. 
Změna předmětu Díla a Ceny Díla 

I .I Smluvní strany se dohodly na provedení dodávek a nezbytných dodatečných stavebních prací 

vyplývajících z provedení technických opatření pro omezení tvorby nežádoucí pěny, což bylo 

vyvoláno objektivními okolnostmi ve smyslu čl. 13.13 Podmínek. Podrobná specifikace prací je 

uvedena v Příloze č. I tohoto Dodatku. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést dodávky a stavební práce dle Přílohy č. I. Objednatel se zavazuje 

za provedení této dodatečné dodávky a stavební práce Zhotoviteli uhradit nad rámec stávající Ceny 

Díla cenu ve výši 16.255.393 Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů dvě stě padesát pět tisíc tři sta 

devadesát tři korun českých). Podrobná specifikace ceny dodatečných technologických a 

stavebních prací je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

1.3 Cena Díla, tj. cena za realizaci kompletní stavební a technologické části stavby NVL včetně 

provozování NVL v režimu Fáze A zkušebního provozu), provedení všech projektových činností, 

poskytnutí všech inženýrských a souvisejících služeb, tedy nově činí 6.127.063.740,32 Kč bez 

DPH (slovy šest miliard sto dvacet sedm milionů šedesát tři tisíc sedm set čtyřicet korun českých 

třicet dva haléřů) a je členěna následujícím způsobem: 

- -
Cena Díla Cena bez DPH DPH21% Cena s DPH 

Cena Díla za realizaci kompletní stavební a 6 127 063 740,32 1 286 683 385,47 7 413 747 125,79 

technologické části stavby NVL (včetně 

provozování NVL v režimu Fáze A 

zkušebního provozu), provedení všech 

projektových činností, poskytnutí všech 

inženýrských a souvisejících služeb 

z Všechny projektové činnosti 182 162 701,35 38 254 167,29 220 416 868,64 

toho Z toho Provedení všech 60 720 900, t 2 12 751 389,03 73 472 289,15 

projektových činností 

realizovaných před 
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předložením projektové 

dokumentace stavby NVL 

ke schválení Objednateli 

Provedení všech 9l 081 350,67 19 127 083 ,64 ll o 208 434,3 1 

projektových činností poté 

realizovaných před 

předložením prováděcí 

dokumentace včetně 

soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem 

výměr ke schválení 

Objednate li 

Provedení všech 30 360 450,56 6 375 694,62 36 736 145,1 8 

projektových činností poté 

realizovaných před 

předložením dokumentace 

skutečného provedení 

stavby NVL Objednateli ,_ 
Inženýrské a související služby 115 743 207,00 24 306 073,47 140 049 280,47 

Z toho Poskytnutí všech 28 935 802,00 6 076 5 18,42 35 012 320,42 

inženýrských a 

souvisej ících služeb před 

podáním úplné žádosti o 

vydání stavebního povolení 

stavby NVL příslušnému 

úřadu 

Poskytnutí všech 57 871 603,00 12 153 036,63 70 024 639,63 

navazujíclch inženýrských a 

souvisejících služeb před 

uvedením stavby NVL do 

zkušebního provozu 
-

Poskytnutí všech 28 935 802,00 6 076 5 18,42 35 o 12 320,42 

navazujících inženýrských a 

souvisejících služeb před 

získáním (vydáním) 

kolaudačního souhlasu pro 

stavbu NVL 

Realizace kompletní stavební a 5 829 157 831,97 1 224 123 144,71 7 053 280 976,68 

technologické části stavby NVL, 

včetně provozování NVL ve Fázi A 

zkušebního provozu 
-

Uvedená tabulka s novou cenou zcela nahrazuje tabulku s Cenou Díla, uvedenou v Dodatku č. ll 

k Souhmu smluvních dohod. 
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1.4 S ohledem na výše uvedenou změnu provedl Zhotovitel 9. revizi Soupisu prací s výkazem výměr, 

2. úrovně (dále jen "SPVV 2-9"), která tvoří Přílohu č . lt tohoto Dodatku. Objednatel tento SPVV 
2-9 schvaluje. 

1.5 Změny předmětu díla podle tohoto článku Dodatku naplňují všechny zákonné znaky nepodstatné 

změny závazku ve smyslu§ 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Objednatel do 30 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku odešle oznámení o změně závazku 

k uveřejnění způsobem dle § 212 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.6 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že ve vztahu k dodávkám a nezbytným dodatečným stavebním 

a technologickým pracím dle tohoto Dodatku nebude kdykoliv v budoucnu uplatňovat vůči 

Objednateli žádné další nároky jakéhokoliv charakteru nad rámec plnění, které je Smluvními 

stranami sjednáno tímto Dodatkem. Zhotovitel se tímto všech nároků ze shora uvedeného právního 

titulu nad rámec plnění, které je Smluvními stranami sjednáno tímto Dodatkem, vzdává. 

Článek2. 

Prodloužení Lhůty pro dokončení 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že Lhůta pro dokončení dle čl. 8.2 Podmínek bude prodloužena o 41 

dní a končí dne 18. září 2018. 

2.2 V Příloze A Podmínek se nahrazuje tabulka Harmonogramu realizace Díla tímto novým zněním: 

Název plnění 

Předloženi 

dokumentace pro 
získání stavebního 
povolení pro Dílo -
DSP 

Projednání DSP s 
dotčenými orgány 

Popis plnění 

Zhotovitel je povinen 
zpracovat a předložit 

Objednateli ke schválení 
kompletní DSP. 
Předložený návrh DSP 
musí být v souladu se 
Smlouvou o dllo, 
Požadavky Objednatele, 
Technickými normami a 
Právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen 
obrátit se na všechny 
relevantní dotčené 

orgány či úřady s žádostí 
o zahájení projednávání 

Závazný 
plnění 

termín Orientační 

Zhotovitel je povinen 
splnit uvedené 
povinnosti ve lhůtě, 

která vyplývá z jeho 
nabídky učiněné v 
Zadávacím řízení a je 
uvedena v Dopise 
nabídky, s tím, že tato 
lhůta začíná běžet I 5. 
den následující po dni 
domčeni pokynu 
Objednatele dle článku 
8.1.1 Podmínek. 

Zhotovitel je povinen 
splnit uvedené 
povinnosti nejpozději 

do sedmi (7) 
kalendářních dnů po 

(nezávazný) časový 
plán 

T 1+3 kalendářní 
měsíce - tento 
orientační milnik 
vychází z 
předpokladu délky 
lhůty pro předložení 
DSP 90 dnů.2 

T+4 kalendářní 

měsíce 

1 T =den doručení pokynu Objednatele dle článku 8. I .I Podmínek. 
2 Nfže v tomto sloupci uvedené předpokládané (orientační) milníky se tedy prodlužují o dobu, o kterou bude 
Zhotovitelem v zadávacím řízení nabídnutá délka lhůty pro předloženi DSP převyšovat 90 dmt Při využiti 
maximálně přípustné lhůty k předloženi DSP v délce trvání 365 dnO tedy předpokládané ukončeni plnění Smlouvy 
o dllo nastane do uplynutí 60 kalendářních měsíců ode dne doručení pokynu Objednatele dle článku 8.1.1 
Podmínek. 
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Podání žádosti o 
stavební povolení pro 
Dílo a povolení k 
nakládání s vodami 

DSP tak, aby bylo 
možno co nejdříve podat 
žádost o vydán í 
stavebnlho povolení pro 
Dílo. 

Zhotovitel je podat 
příslušnému stavebnímu 
(vodoprávnímu) úřadu 

žádost o vydání 
stavebního povolení pro 
Oílo a příslu~ného 

povolení k nakládání s 
vodami umožňujíclho 

provozování Díla v 
souladu se Smlouvou o 
dílo, Požadavky 
Objednatele, 
Technickými normami a 
Právními předpisy. 

schválení DSP ze 
strany O~jednateJe, 

resp. po marném 
uplynuti l hůty ke 
schválení DSP 
Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen 
splnit uvedené 
povinnosti nejpozděj i 

do sedmi (7) 
kalendářních dnů po 
ukončení projednání 
DSP s dotčenými 

orgány či úřady, resp. 
po marném uplynutí 
lhůt, které J SOU 

právn1m1 předpisy 

těmto úřadům či 

orgánům stanoveny k 
vyjádření. 

T+6 kalendářních 

měsíců 

Příprava Díla (a Zhotovite l je povinen (i) Zhotovitel je povinen T +44 kalendářních 

Objektů čerpání zajistit, aby Dílo (a splnit uvedené měsíců 

odpadních vod) pro rovněž Objekty čerpání povinnosti nejpozději 

zkušební provoz ve odpadních vod) bylo do jednoho (1) 
smyslu stavebních připraveno k zahájení kalendářn ího měsíce 

předpisů (Fázi BO zkušebního provozu v před skončením Fáze A 
Zkušebního provozu souladu se Smlouvou o Zkušebního provozu. 
a Fázi B Zkušebního dílo, Požadavky 
provozu) Objednatele, 

Technickými normami a 
Právními předpisy, ( ii) 
podat příslušnému 

vodoprávnímu úřadu 

úplnou žádost o 
povoleni zkušebního 
provozu, resp. tomuto 
úřadu oznámit, že Dílo 
je připraveno k zahájení 
zkušebního provozu ve 
smyslu příslušných 

stavebních předpisů a k 
provedení 6. kontrolní 
prohlídky ve smyslu 
bodu 61. platného 
stavebního povolení, 
( ii i) připravit úplný 
návrh provozního řádu 
Díla pro zkušební 
provoz v souladu s 
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Podmínkami 
Zkušebního provozu, 
Právními předpisy a 
příslušnými 

Technickými normami a 
(iv) splnit případné další 
podmínky stanovené 
příslušným 

vodoprávním úřadem ve 
stavebním povolení k 
zahájení zkušebního 
provozu Díla ve smyslu 
příslušných stavebních 
předpisů. 

Dokončení stavební a Zhotovitel je povinen 
technologické fáze dokončit stavební a 
realizace Díla, včetně technologickou fází 
Fáze A Zkušebního realizace Díla, tj. 
provozu umožnit podpis 

Zahájení Fáze BO 
Zkušebního provozu 

r-- . 
\. 

Protokolu o předání a 
převzetí prací 
Smluvními stranami a 
dokončit Fázi A 
Zkušebního provozu v 
délce trvání tří (3) 
kalendářních měsíců, v 
souladu se Smlouvou o 
dílo, Požadavky 
Objednatele, 
Technickými nonnami a 
Právními předpisy. 

Zhotovitel Je povinen 
zahájit Fázi 80 
Zkušebního provozu v 
souladu se Smlouvou o 
dílo, Požadavky 
Objednatele, 
Technickými normami a 
Právními předpisy. 
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Zhotovitel je povinen 
splnit uvedené 
povinnosti nejpozději 
do třiceti (30) 
kalendářních měsíců a 
sto šedesáti dvou ( 162) 
kalendářních dnů, s 
tím, že tato lhí:ata začíná 
v den bezprostředně 

následující po dni, kdy 
nabylo právní moci 
stavební povolení pro 
stavbu Díla v souladu 
se Smlouvou o dllo, 
Požadavky 
Objednatele, 
Technickými normami 
a Právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen 
splnit uvedenou 
povinnost tak, aby Fáze 
80 Zkušebního 
provozu Díla byla 
zahájena bezprostředně 
poté, kdy byla ze strany 
příslušného 

vodoprávního úřadu 

dokončena 6. 
Kontrolní prohlídka ve 
smyslu bodu 61. 
platného stavebního 
povolení, pokud 
příslušný vodoprávní 
úřad nestanoví pozdější 
termín zahájení 

T +45 kalendářních 

měsíců 

T+45 kalendářních 

měsíců 



l. 

Zabájení Fáze B 
Zkušebního provozu 

Podání žádosti o 
vydání Kolaudačního 
souhlasu pro Dilo 

Předpokládané 

ukončení plnění 

Smlouvy o dílo 

zkušebního provozu ve 
smyslu stavebních 
předpisů. 

Zhotovitel je povinen 
zahájit Fázi B 
Zkušebního provozu v 
souladu se Smlouvou o 
dílo, Požadavky 
Objednatele, 
Technickými normami a 
Právními předpisy. 

Fáze B Zkušebního T+48 kalendářních 

provozu Díla je mčsíců 

zahájena automaticky 
bezprostředně poté, 
kdy bude dokončena 

Fáze BO Zkušebního 
provozu. 

Zhotovitel je povinen Zhotovitel je povinen 
podat příslušnému splnit uvedenou 
stavebnímu úřadu povinnost do jednoho 
úplnou žádost o vydání ( 1) kalendářního 

Kolaudačního souhlasu měsíce před uplynutím 
s trvalým užívánim Díla nařízeného či 

(a Objektů čerpání uloženého zkušebního 
odpadních vod) v provozu Díla ve 
souladu s smyslu příslušných 

Garantovanými stavebních předpisů. 
parametry zpětného 

předání. 

neobsazeno. neobsazeno. 

T+59 kalendářních 

měsíců 

do uplynutí 60 
kalendářních měsíců 

ode dne doručení 

pokynu Objednatele 
dle článku 8.1.1 
Podmínek 

2.3 Zhotovitel je povinen zpracovat aktualizovaný Program prací postupem dle čl. 8.3 Podmínek. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že z titulu Prodloužení Lhůty pro dokončení, nebude kdykoliv 

v budoucnu uplatňovat vůči Objednateli žádné náklady či škodu ve smyslu čl. 8.4 Podmínek ani 
žádné další nároky jakéhokoliv charakteru nad rámec plnění, které je Smluvními stranami sjednáno 

tímto Dodatkem. Zhotovitel se tímto všech nároků ze shora uvedeného právního titulu nad rámec 
plnění, které je Smluvními stranami sjednáno tímto Dodatkem, vzdává. 

Článek3. 
Závěrečná ustanovení 

3 .I Ustanovení tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 

3.2 Slova a výrazy používané v Dodatku mají identický význam jako ve SmJouvě o Dílo a Zadávacích 

podmínkách pro veřejnou zakázku na stavební práce "Celková přestavba a rozšiřenl ústřední 
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čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 - Nová 
vadni linka (NVL)", vyhlášenou 14. záři 2010 s číslem OR/004/10, evidenční číslo 60049789. 

3.3 Jakýkoli výraz použitý kdekoli v Dodatku, který odpovídá některému z výrazů definovaných 
v Části 1.1 Obchodních podmínek (Definice) nebo v kterékoli jiné části Smlouvy o dílo, je chápán 
jako přesně takto definovaný výraz, bez ohledu na to, zda je v Dodatku použit s velkým nebo 

malým počátečním písmenem. 

3.4 S ohledem na částečné změny uvedené v Dodatku se Smluvní strany dohodly, že v případě rozporu 
mezi jakýmkoli ustanovením tohoto Dodatku a ustanoveními jiných dokumentů tvořících součást 
Smlouvy o Dílo se použijí ustanovení Dodatku. 

3.5 Všechny dokumenty tvořící součást Smlouvy o Dílo musí být vykládány v souladu s dílčími 
změnami v předmětu Díla, na nichž se Smluvní strany dohodly v Dodatku. 

3.6 Dodatek je vyhotoven v deseti (10) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží Objednateli a pět (5) 
Zhotoviteli 

3.7 Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 
účinnosti až uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 

"zákon o registru smluv"). 

3.8 V souladu s § 43 odst. I zákona č. 13112000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, Objednatel tímto potvrzuje, že Dodatku byl v souladu se zákonem před uzavřením 

předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Dodatku 
v tomto znění schválila dne 12.6.2018 Usnesením Rady hl. města Prahy č. 1458. 

3.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek ke Smlouvě o dílo byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku k e Smlouvě o dílo nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonfk a udělují svolení 
k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3.1 O Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona o 

registru smluv zajistí Objednatel. 

3.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v 

souladu se zákonem č. I 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infom1acím, v platném znění, a 
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku ke Smlouvě o dílo byly v souladu 
s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

Přílohy: 

I - Nabídka na provedení technických opatření pro omezení tvorby nežádoucí pěny 

2 - Specifikace ceny dodatečných technologických a stavebních praci 
3 - Důvodová zpráva Správce stavby ze dne 20. 4. 2018 

4-SPVV 2-9 
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- 9 -07- 2018 
V Praze, dne: ______ _ _ 

Za O~jednatele: 

investic 

V Praze, dne: ___ - _9 _-O_? -_2_0_l8_ 

Za Zhotovitele: 

Sdružení ÚČOV Praha 

Jméno: Jorg Mathew, 
Funkce: Člen představenstva 
HOCHTIEF CZ a. s. 

na zákJadě pJné moci 

WTE WassertechnikGmbH 



ll 

na zákl~dě plné moci 

SUEZ Jntemational SA 

Za DEGREMONT WTE 
W ASSERTECHNIK PRAHA v.o.s. 

na základě plné moci 

WTE Wassertechnik GmbH 



!J?řiloRa ě. a. fltt 
15 lllllllll ll~lllllll~ll!~lllmllil lllllll~llllllllliiOO~M 

CON·DOP-439-ENG 

15. 4. 2018 

PVS, a.s. 
MHMPP08Q4QGD 

Ing. Jiří Rosický 

Vedoucl týmu Správce stavby 

latecká 11 0/2 

110 00 Praha 1 

Věc: ,Celková přestavba a rozs~rcní Ustřední čfstlrny odpadních vod tÚCOV) Praha na 
Cisařskem ostrově stavba c. 6963, etapa 0001 - nova vodm lmka (NVL " fechnicke 
O.Qatřenr pro omezent tvorby než_ádouci penv ori procesu črštenr ullpadnrch vod 
vyžádanr nabidky 

Vážený pane inženýre, 

Správce stavby svým mailem ze dne 29.1.2018 požádal Sdružení o vypracováni 
pfedběžné nabfdky na zpracováni návrhu Technických opatřeni pro omezení tvorby nežádoucí 
pěny při procesu či§tění odpadních vod na NVL ÚČOV Praha. Požadovaný rozsah Správce 
stavby specifikoval v dokumentu ,,Předmět předběžné nabldky'' (viz Pffloha č. 1) a "Systém 
zkrápěni - schéma" (viz Pflloha č. 2) a dále byl rozsah upresněn na základě průběžného 
projednávání mezi Správcem stavby a Sdružením. 

Sdruženi předkládá na základě žádosti a předchozlho projednáni se Správcem stavby 
požadovanou Nabidku (viz Pflloha č . 3), která se skládá z técpto dokumentu. _ _ 

• Hlavni město Praha - Magistra! hl. m. Prahy 1 

Stt t 
aNI ... CZ: 
~11!-VINC:I •:• 

1. Návrh techmckého feienf: , Odlw slra:,:(ri::l:'i(:r i:)' •• ' :;!ic 

A. Technická zpráva 

B. Výkresová část 

C. Technická specifikace 

O. Provozně technický předpis k použiti skrápěc1 11 . ~r~i(·, ,u 

2 Rozpočet· 

a Popis obsahu rozpoctu Nabldky 

b. Vlastni rozooče' Nabídky 

Vy kaz • y11 er 

- -- -- --

~ ~OCHTIEF .I 

BYLA PROVEOENA kontrola dal 
na technickém nositi 

suez ..... ~'· ""' ' ""' "'' 

IC F- ..si' M111 Wll 1.1 nr r lh 
i' I 

•' 
, M·1• JANA UHLiŘOVA 
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lVN Group 



3. Harmonogram realizace skrápěcího systému: 

a. Detailní HMG dokončeni stavby se zapracováním instalace Skrápěclho systému 

b. Realizace Skrápěclho systému a vliv na Lhůtu pro dokončení Dfla 

V souladu s požadavkem Správce stavby Sdruženi ve své Nabidce navrhuje doplnit 
opatfeni navrtená v ROS NVL o skrápěni tryskami v těchto profitech: 

SO 06.02 - v prostoru regeneračnfch nádrži, 

SO 06.00- v prostoru nitrifikačnlch nádrží, 

SO 09.00 -v prostoru koncové části nátokových žlabů na dosazovací nádrže. 

Součásti navrženého řešeni je poiadovaný vizuální monitoring pomocí kamerového 
systému s přenosem do dozomy NVL. Systém bude napájen z posllené AT stanice navržené 
původně v ROS. Dimenzováni ATS a systému rozvodu provozní vody, včetně hydraulických 
výpočtů je podrobně popsán v Technické zprávě a v daliich pfllohách Nabidky. 

V části Nabídky 2. Rozpočet je doložena podrobná specifikace plánovaných dodávek a 
pracf. Na základě této specifikace pl'edkládá Sdruženi Vlastni rozpočet Nabldky pro úplnou 
dodávku vfcepracf pro .,Technické opatřeni pro omezeni tvorby nežádoucí pěny pfi procesu 
čiAtěnl odpadnlch vod - Skrápěcl systém· ve výAi: 

18.255.393,· Kč bez DPH. 

Navržená cena je v rozsahu popsaném v pfedloženém Návrhu technického řešeni a 
jeho pflloh a Vlastním rozpočtu Nabldky a pfiloženém Výkazu výměr konečná a úplná. 

Sdruženi dále posoudilo časový plán projektové prfpravy, dodávky požadovaných 
zaflzenf, realizace a uvedeni do provozu ve vazbě na hannonogram realizace NVL, zejména 
na část prováděni zkou§ek. Z rozboru vyplynulo, že doplněni stavby o požadovaná technická 
opatreni pro omezeni tvorby nežádoucl pěny významně ovlivni průběh zkouěek (zkoušky 
vodotěsnosti, individuálni zkoušky, komplexní zkoušky) realizovaných v rámci závěrečné fáze 
stavby, který je podle platné Smlouvy o dllo stanoven na 8. 8. 2018. 

Sdruženi na základě předložené analýzy dopadů doplnění stavby o technická opatřeni 
pro omezeni tvorby nežádoucí pěny dokládá, že požadované doplnění stavby si vyžádá 

prodloužení Lhůty pro realizaci o 41 dní, tj. z dosud platného termínu dokončeni 
ona 8. 8. 2018 na 18. 9. 2018. 

V této souvislosti Sdružení prohlašuje, že v přlpadě prodlouženi Lhůty pro realizaci o 
navrhovaných 41 dnr nepožaduje v souvislosti s touto lhůtou úhradu žádných dal§lch nákladů 
(s výjimkou výše uvedené ceny .Technických opatřeni pro omezeni tvorby nežádoucí pěny pří 
procesu čištění odpadních vod- Skrápěcl systém"). 
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Sdruženi je samozřejmě připraveno zaslanou Nabidku se Správcem stavby a 
Objednatelem projednat a případně dále vysvětlit. 

V pffpadě, že bude zaslaná Nabldka pro Správce stavby/Objednatele pi'ijatelná, 
Sdruženi žádá, aby byla odsouhlasena jako návrh na změnu jejímž důsledkem je provedení 
vfcepracl podle čl. 13.1.3 pls. (vii) Obchodnlch podmfnek. Sdruženi bude poté reagovat ve 
smyslu čl. 13.1.6. zaslánfm návrhu dodatku ke Smlouvě o dflo. 

S pozdravem 

Přílohy : 

Pfíloha č. 1 - Předmět pfedběžné nabldky 

Přlloha č. 2 - Systém zkrápěni - schéma 

Pflloha č. 3 - Nab(dka Sdruženi 

N• v6doml: Ing. Karel Prajer- reditel OSl MHMP 
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Přlloha č 1 

Pledmit pfedbitné nabldky: Technické opatfeni pro omezeni tvorby ne!édoucl pěny pn procesu l'.Utěnl 
odpadnlch vod 

úa.t tec:hnlck.fho opdenf 

Na etstlmádl odpadnlch vod nelze vyloučit, že dojde k netádouclmu vývinu pěny. K takoW! situaci mide 
v průběhu provozu dojit i na Nové ~ni lince ůCOV (NVL). Rizikovou části je pfedevtlm biologídcá část vodnl 
linky a to pladevllm v eástl, kde problhá aerace. U NVL je toto riziko o to úvafn6jll, ~e se jedné vesměs o 
zakryté a uzavl'ené prostory. Nadměmé pěnAnl můte způsobit polkozenl technologie, .znečittěnl a zamol'enl 
prostorů pro obsluhu. znemofněnl plfstupu obsluhy, znemo!něnl kontroly/obsluhy zaflzenl - ASATP. Nésledně 
múte dojit I k problémům s odvětr6vénlm aktlvačnlch náddl Zllečiltěnlm kůr~ch filtrů. 

Pokud k pěněni dojde, docházl Z9rsvidla i k negativnlmu ovlivněni navazujfclch technologických procesů. 

Popla pcdadovan6ho t.Khnickjho opetfwnl 

Technlc:té opetfenl pro odatlllňov6\nf pěny v prostorách biologk:lcě čéllti vodr'll linky bude epočlv• v systému 
zkr6pěnl a vfruélnlho monltorlngu. 

Ml lita a mo!ným výskytem pěny budou zkrjpěna dostatečně výtlonným, trvale Instalovaným zal'lzenlm, ktefé se 
bude I!Jdédat z rozvodného potrubl a skrtpěclch tryaek. Rozmlst&-11 akrépěclch trysek se pl'edpokládi ve 
vyznatených částech biologické ~nky v mlatech umfstěnl aerablldl rollů a cUle potom na vyznačených mlstach 
u odtoku z regenerace, v prostoréch pro odplyněnl na odtoku z ob6hové aktivace a zévě~ části nétokových 
!labů na doaazovacl nédrte. 

Skrjp!cl :zafízenl bude napéjeno provoznl vodou z ATS umlstěM v PS 03. Rozsah a Intenzita z:tlrápěnt must 
respektovat kapacitu ATS včetn6 aouvlsejlclch technologických proceall, které rovněž vyfadujl provoznl vodu. Je 
pravdtpodobné, !e reálné kapadta ATS bude vyfadovat skrépěnl zapojovánfm po sekcfch. 

Mleto a mnobtvi výakytu pěny bude matné Identifikovat pomoci průmyslových kamer z velínu, odkud bude 
mo!né skrép6nl délkově rtdit. 

Pledpoldádaný rozsah technlcJ(ých opatlenl je vyznačen v prltoze e. 2 Systém zkrép6nl - schéma rozmfstěnl 
v PS 02 - blologicK6 eilt6nl. Je na něm vyznačen doporučený rozsah a roznúatěnl "'r6pkfho z.alWinl a 
pr6myslových kamer pro monitoring a nzenf. Sprévc:e stavby phtdpoklédé, !e Zhotovitel úkladnl névrh 
rozpmcuje a podle potfeby navrhne variantnl retenr. 

Roz.uh pl8dbftn6 nabldky 

Pfadběfné nabldka bude obsahovat: 

1. Névm teehnlc:ftého retenl v rozsahu zjednodulené realizačnl dokumentace: 

a. TechnlcU zpráva, vQ!tně výpočtů hydrauKckých parametrů skrápěclho zarizenf a požadavku 
na zdroj provoznl vody, vazby na systém rtzenl a ovládáni NVL) 

b. Výkresová Mst 

c. Technická specifikace (potnJbl, armatury, bysky, kotveni potrubl apod.) 

d. Provozně technický pl'edpis k použiti skrápěclho systému 

2. Rozpočet (návrh ceny) 

strana 1 ze1 



Příloha č. 2 
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Pfflona e. 2 · Specifikace ceny dodatečných technologlckjch a atavebnfch pracl 
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Technické opatřeni pro omezeni tvorby nežádoucí pěny při procesu čištění odpadních 
vod 

Důvodov' zpráva Správce &t3vby 

Úvod 

Na čisllmáct1 odpadnlct1 vod dochazl pfi jeJich provozováni k ne:řádouclmu vyvmu pěny, která zpravidla 
negativně ovliv~uje technologtcXy proces čišlěnl odpadntch vod V elctrémnlch plipadedt muže dojit a1 k 
naru~nl technologid<ého procesu, ktefé způsobl plel<ročenl povolených hmitů na odlolíu z čislirny odpadnlch 
vod. Av~k I v situaci, kdy nejsou plekročany stanovené limity pro vytištěné odpadni vody, a ln!:>pekčnl orgitn 
nemá důvody k uplalněnl sankci. mU1e dojil k takovému zhoršeni procesu tištěni, že jsou přeluač.ovány limity 
stanovené pro zpopfatnénl za vypou~téné (zbytkové) znečištěni, ktere ze normá!nlch podmlnek nejsou 
piekračovány. To zpósobuJe pfede~lm neUooucl zallženl reopientu. oo kterého jsou vyči~lěné odpadni vody 
vypou~těny. Av!ak mimo to pi'ekročenl ,limitů stanovených plah1ou legls!alivou pro úhradu poplatků za vypouštěné 
zneči!těnl může způsobil v důsledku povinnosti takové poplatky uhradil poměrně zésadnl narůst provoznlch 
nakladu. 

Taková situace na~távata v uplynulých létech i pri čl~těnl odpadnlch vod piív~děnych z Ů%eml hlavnlho Prahy na 
Úsllednl čisllmu odpadnlch vod Praha, resp. na tzv. Slávajlcl vadni linku (SVL). Tvorba neiadouclch pén se 
PfOjevu;e na SVL velice výrazně I v poslednlch dvou létecll a pfisl>ě'a k siluiJCi, kterou ll~lo nutné ze stranv 
provo2.ovatele (ÚCOV) kvalifll<ov&l jako havariJnl Pro infotmad jf:l mo!né uvést, že &n<tlýza provedená pro rok 
2018. kdy bude problhat uváděni Nové voclnl linky (NVl) do provozu ukázala, že náklady na uhrado poplatků 
zpúsobenydl ph;kroámlm zpoplatněnýdl parametru CHSK a~· by mohly dosahnout ~ prekraCujlcl 120 
mil. Kč. Pr'itom za jeden ze zltvainých dúvodů pro tvorl>u ne.tédouclch pěn je pokládán obsah luků, který se v 
lé1ed'l2015- 2017 zjevně oproti predchozlm létům Z'/YU Přlboou JSOU velice pravděpodobně zrněny v pllpravě 
stravy jak v domácnostech, lak u vefejného stravováni a re~tauracl a r.edostatečné respektováni povinnosti 
likvidovat pouiilé tuky j inou cestoo, než vypouštěni do kana~izace. 

Na NVL můze byt likVidace vzn1klych neiádOuc.lc.h pěn nárot:.něj'i oproti jiným čisllmém odpadnlch vod (včetně 
SVL) z toho důvodu, te se jedná o z.alizer'll plně ~akryté. s obtrinějšfm pfistupem k Jednotlivým tástern 
technologické linky, ne.t lomu te u zallzenl otevtenýct1. V daném přlpadě můie nad!Mmé pěněni způsobil 
po~ozenl technofogie, zne~~ténl a 7amohml prostoru pro obsM1u, znemoin~nl pfistvpu obsluhy, zr,emoŽiléni 
kontroly/obsluhy u.llzenl - ASATP. Nasledné Může dojil i k problémům s odvětravanlm aktivačnlch nádrži 
zneči~ténlm kůrových fiftni atd . 

Správce stavby po pfeabé~ne dohooé s Objedflatelcm tato rtzika jako l)<lfnérně vysoká, zejména z hledis>;a 
plněni lím~ů staooven)ich proplněnl popratkové povinnosll a z toho vyplývajlcl dopady do provoznlctl nákladů . 
Mimo to posoudil Zadávacl dokumentaci a do~l k názoru, že pfi jejlm zpracováni nebyly .zadány L. hlediska 
odstral'to..,ánl neiádoudch p6n žádné Z\<láštnl poiadav);y Důvodem je? velíce pnn•děpodobně skutečnost 

uvP.dená vy~. ze zvýšené riziko tvort>:; než3douclch pěn se obJ.:>VIIo až v poslednlch létecl"l. u so•Jvisfosh 
s nárť:stem obsahu tuků v odpadnlch vodád> 

Správce stavby proto po vyhodnoceni vše<:h těchto skutečnosti požádal v zavém ledna 201 6 Zhotovilele o 
vypracováni nabldky na .rechnlcké opatrenl pro omezeni tvorby nežádoucl pěny při proc"!su čištěni odpadních 
voo· (viz pffloha č. 2 ač. 3 průvodnlho dopisu) . 

Zhutollílel svou nabldku pfedlož1l dopisPm zn CON -DOP·439·Ef\;G ze: dne 15 <1 2013 Netbldku c.;bdržel 
Objednatel v kopu. 

!=»osouzcnl p~lotsn.é ""bh;iky 

Nabldka předložená Zhotovilelem se skládá ze tfi části 

1 Návrfl technického 'fe~nl 

2. Rozpočet 
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3. Harmonogram realizace skrápěclho systému 

Náyrh teclmíctého l'e~nl splfluje požadavky stanovené ve vyz·o~ě k jejlmu pi'edloienl. Nsvrhuje doplněni opatl'enl 
už navrfených Zllotovitelem v realízaenf clokumer~tacl stavby (ROS) o skrápěni v profitech: 

SO 06.02- v prostoru reger~eračnlch nádril. 

SO 06 00- v prostoru nltnfil<ačnfctl néddi, 

SO 09.00- v prostoru koncových nálokových žlabů na dosazovacl nadrže. 

Souč.ástl predtoženého ntwmu Je požadovaný vizuálnt monitoring pomoci kamerového systému s pfenosem do 
dozomy NVL. Je popsáno napájeni systémy provoznl vodou z posltene AT stanice navrtené v dosavadnl ROS a 

dolo.teno dimenzováni celého rozvodného systému provoznl vody 

Náwh technického fe~nl splriuje stanovené po<Jrnlnky pro doplněni lechn1~ých opalřcol pro ornezer11 tvorby 
nežádoocf pěny pl'i procesu čit.těnl odpadnlch vod na NVL. 

Rozpočet vycházl z podrobného soupisu pracl s vyxazem vyměr (spectfikace planovaných dodávek, pracl a 
služeb), ktefý Správce stavby podrobné posoudil a konstatuje, ~e odpovldá navrženému tec:hntckému řešen!. Je 
zpracován v cenach obvytlých na trhu technologických dodávek a montáži a nabfdkovou cenu ve výši 

16.255.393 Kč bez DPH 

Je moiné doporučit k uuvfet'lltmluvniho dodatltu 

Zhotovitel ve svém pri.rvodnim dopise k ptedlotené nabldce výslovně uvádl že v piipad~ sc:hvafenl prodlouženi 

Lhůty pro realizaci Dita o 41 dni (viz dále Harmonogram realizace skrápéclho systému) • nepoiaduje 
v souvislosti s touto Jhutou úhradu 1/Jdných dsUTch nákJadiJ (s výjimkou vý~e uvedené ceny • Technických 
opstř&nl pro omez811/ tvorby neišdoucf p6ny pň procesu CiSténl odpsdnlch vod- Sl<tápkf systém"). 

Hannonogram realizace skráoóciho systému je doložen anal~ou dopadů na aosod platný hannonogram 

realizace stavebnf a technologické části s plánovanYm dokončefllm k 8. 8. 2018 vycházejfcl ze skulečnosll. ie 
požadavek na doplněni systému byl vznesen v zavěru ledna 2018 v době, kdy problhaJI zkou~ky dlla (zkou~ky 
vodotěsnosti, individualnl zkou!ky a dllčf komplexnl zkou!lky) nastavené k tennlnu dokončeni 8. 8. 2016. Plfprava 
a doplněni NVl o požadovaná technická opatřeni si vytáda výrazný zasah do plánu zkou~ mimo jiné proto, že 

z hledtsJ(a bezpečné realizace bude nutné změnit plán napou~těnl (resp. prázdněni a následné o~tovné 
napou!lténl) nádrži zkut.ebnl vodou. Dopady na reálný Ca$0vY plán bvdou mll rovnU admimstratívnl proc..edury 
soi.IVisejlci s pfipriivou a realizaci dodatku ke Smlouvě o dlio, zpracováni nezbytné realilačni projektové 

dokumentace (resp. doplněni platné ROS), objednacllhúty na některé dodávky apod. 

Podrobnou analýzou je doloteno, ie navrhované doplnénr NVL o navržena technícllá opat;er~t s1 vyžádá 
prodlouženi Lhůty pro realizace dlla o 41 dni, tedy změnu terminu dokončeni na 18 9 2018. 

Správce stavby posoodil předlož.enou anat'jzu dopadu na harmonogram realizace stavebnl a techno,oglcKé část• 
a pož.adavek na 

prodlouženi Lhůty pro realizace Olla o 41 dni 

na plioadě pr,jetl nabidky doplněni NVl o navržena tech•ticka opatre11l pro omezeni tvo1by ne.t~doucl pěny pó 
procesu čistěni odpadnlcn vod podkládá za přiméreny. 

Pro ůplnost pokladá Správca stavby za nutné uvést, že navržena technická opatlenl by musel s vysokou 
pravděpodobnosti stejně následny provozovatel realizoval po ukončeni ZKu~bnfho provozu a to v daleko 
slotitěj~ich podmlnkach pl'i realizaci, na plně tunkčnlm dlle a pli obdobných manipulaclch s vypouštěním i'i 

napouštěnlch nádríl, ale v tomto pflpadě pli manipulaci s odpadnimi vodami. Správce stavby proto doporučuje 
nabldku přijmout a navržoná technická opatienl realizovat I u cenu uvedeného prodlouženi Lhůty pro 
rtta!lzaca Dlla 
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Pro úplnost je tfeba uvést, Ž8' takto stanovený a plija~y časovy pian vyž:a<IUJe, aby prac.e na ROS byly ze strany 
Zhotovrtefe zaháJeny 1'\a zilktadě pled~!ného souhla5u s pledloženou nabldkou pfed lim, nei budou ukonteny 
polfebné procedury vedoucl k u.zavfenl dOdatku ke Sm10UIIě o dllo 

Dne 20 4 2018 

Zpracoval 

I ri Ros1dly 
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Oodatek č. 12 
Příloha č . 4 

ÚČOV-NVL/C~TP-NWL 
REKAPITULACE 
Soupis prací s výkazem výměr, 2. úroveň-9. revize 
SPW 2 - 9 ze dne 23.4.2018 
Skrápění 

Ca na Olla I Pilce of wort< 

Cena Dita za realizaci komptetnl stavebnt a technologické Ustl stavby NVL (včeb'lt provozov6nl NVL v režimu Fhe A 
zkutebnlho provozu), provedeni vtech projektovjch člnnoeti, poskytnuti vtec:h lntanjrakých a aouvllejlclch atu!eb f 
Price of work for complete conatructlon and technotoglcal part of the NWL (lnctudlng the opetatlon of NWL ln the mode of 
Stage A testlng operetlon), completlon of all dotllgn WOftl, provlllon of all design wortt, provlllon of all englneering and retated 
serv len 

V SECHNY PROJ E.KTOVE CINNOSTI I All DE.SIGN WORK 

provedeni v &ech projeldovjch činnosll real•zovanych pfed ple<lloiením projektové dokumontiiCII stavby NVL ke sdwalení ObjednalO• I All design 
wot1c implemented beforn submilting 11\8 design doaJinenllltion or lhe NWL for approvallo lllG Employe< 

provedení v&ech projektových činnosti realaovan'fch pfed piedloienim projelclové dokumentace stavby NVl ~e schváleni Objednate• I Al desogn 

2 work implemenled Delore subft'olling lhe design <locumenlatoo or tlle NWL for epprovalto the Employer - Nllorok t 005 

~ provedeni v!ech pfQjektovjen člnnosU poté reallzovan'fch pfed pfedtoieoím provédilcl dolwmenlsc:e vtelné soupisU slavebnich praci, dodávell a 
slUžeb s v'(kazem v'fmer ke schváleni Objednalell 1 Al design work then implemenled before sobm1n•ng the de tati design indud1119 lha lisl ol b'-'ld'no 

o woO<. sopplies and seiVices wi1h BoOs Ia< approval or the Emtoyer 

~ provedeni v~ech projeldovýen činnQ~;Ii poló reaNzovonýcll pled pfedloiením provaděci Ookumenlace vte\né GOupisu stavebních praci, doddvllk a 
N slutOb s v'( kazem v'fměr ke schváleni ObjednateU I Alt design work !han implemenled beforn submlt11ng lhe detail design includlng tne Mst or bl.l•ldlng 

wo~. suppiles and seNices Wilh BoOs for approval or the Emloyer- Nérok č 005 

provedeni v~en projek1ov'fch tínnoslí polo reafizovaných pled plodloženlm dokumeoloce Sl<utoont!ho provedení stavby NVL Objednateli/ All design 
WOI1< !han implemeoled before submltting lha as-bulld clocumentation of lha NWLio lhe Employer 

pro"<odeni v&een pmje~tov'fen Činnosti pot& reabzovoných pled pledloieoirn dokumentace slrutečného provedení slavily NVL ObJednateli I All de"9n 
work lhan implemented before subml«1ng 11'18 as·bl.l~d documenlation of the NWllo 11'18 Employor - Nárok č 005 

iiižENYRSKE A SOUVlSEJICTS LUtaY I ENGINEERING AND RELATED SERVICES 

i 
~kytnutl viech ir0.11jrských a souv1!>41jitit.h sluleo plf:d podánion ůp;né iá<kJsb o vydáfoi stavebního povt"llltni stavby NVl príslu~l<l!fnu úiadu I Al 
8f1911'18ering and related seNICeS póor lo lhe IUbmtSSlOn or the oomp4ele appllcalioo lor 11\8 builclong pennol for lhe NWLlo the re'4Vanl aulhonty 

~ pos!<ytnull v!ech n&vi!ZlJiicich U\Žan'frských a IOUVIS&Jícich sluieb pied uvedením stavby NVL do zkušebního provozu 1 Alt assooaled engf1eenng 

o and related SOIVIC8$ prior lo lhe stan up ol leSling operallon ol lhe NWL 

~ posky1nuli v~ech navazujících inženyrsll'fen a aouv.sejiclch sluieb před ziskánim (vydllnim) kolaudatnlho souhlasu pro staVbu NVL I AU essOCl&led N 
englneeting end relaled servlces prior to tho recelpt (issue) ol 1118 final acceptance cenlftcate for lhe NWL 

AtAliZACE KOM PI.ETNl STA~9'NI A TECHNOLOGICKC CASTl STAVBY 14Vl, VCETNE PROVOZOVAN I NVL VE r AZt A 
ZKU~EBNIHO PROVOZU I COMPLETE CONSTRUC'TlON ANO TECHN01.0GICAL PART OF TltE NWL, INClUDING THE OPERATION 

Of THE NWL IN STAGE A OF TESTING 

GLOBALNIZAAizENI STAVEHr$Ta; I OLOBAL SITE FACIUTIES 

lS I 03 Vrálnlc;e I Gatehouso 
zs 104 ClQ!ocMi l)lochy ZS I SF FonanQ 
lS 106 Vodovonl PI>Poltca 1 watet oomoc:IIOI'I 
zs 107 Kanaizačni DluxlilcJI I S-IQ& 
zs 109 V1a'lcové slot6ry I Fleqpo(" 
zs 1 10 Billboard - osvéUené onfonnatlll zaiizenl/ BilboaRI - ticlhted ll'lformatoon eoulomenl 
zs 111 Veol<ovni OGvélltnf. C)S\'ěUenf bilboardu I Outdoor g!lhLng. b~board I•QhUnq 

I 
l~1 12 Provoz a Udrtba Cl S 1 CSF Operallon and maínlence 
zs 1 13 De<nonlát CZS I CSF 01smanb1no 
ZS202 Vrátnice plístiJI)Ov\Í systém I Gl.tchouss access svSiéfň 

.... ZS203 Mob>UII chernlcké toaloty I Mobile lollels 

J zs 2 11 Vflli>vě jllláby I Swlog-JIB aanes 
zs 2 11 f Véiové efábv - orovoz 1 Swtno.JIB crones-ooeratfon .. zs 21 1 2 Váiovó 'efabv- tJamoniM I Swina·JIB r.t~~nes- rfismanlllna 
ZS2 12 Bdtboard\0 • osvéllllná lnforrnačol zalizenl/ B~lboards - Wahted onlormotion eoulomenls 
ZS2 16 Staveni~! TS pro reliz~tnlllavonlité I Builcllna site TS for slte fedlllle' 
zs 2161 SIBOII!fH!inl TS oro zafftenl stBIIflnl$/ó I Buildino si!e TS for site facJI•I•es 
lS 216 2 _ ~Del!ZBI!nl ~I Compensati(Jn Sl''ltchlloarrl 
ZS217 Provoz a údrtba HZS I MSF Opernllon and maíntence 

-

JS218 Oemonléi HZS I MS~ DlsmaniJinQ -ZS219 Exlemi mooitinlz~ladňa ZS I Elrtemal assembly bese • cemp ol SF 
MIMOOLOBALHI ZA ~IZ.EHI STAVENlSTE I OUTSIDE GLOBAL SITE FACIUTIES 

zs 101 Bui\ková sestava edmilllllraijvnll Adnmlstrabve bl.litáng 
ZS I 02 Buj\t<ová -va provomr I Setlrloe bl.ltlďlllO 
ZS 1021 Bwl/<J)v.i sestava provoml f a 2 patro I Setvloe bwt<1ing I st arld 2nd"()()(' 
zs f 022 BwlkovA sestava provotnl3 patro I Serv/ce bulldirlg 3rd /loor 
zs 105 Komunl!ulce a pu[l(ovocl ploohy, provoznl plochy 1 Roads and pa~10g areas. sero•lce areas 
zs 108 Ptfpojlm NN I LV connaot•on 

I 
zs 201 Op~ooonf ct:wcniet61 S1tc Fcnong 
ZS204 Plípo}ka o rozvOd vody I Wnlur CXIIloechon nnd dislribl.llion 
zs 2 rn; Páil!lnl roz.oely NN ll V dOSI!Ibtrtf.on - ZS206 Ven~ovni osvllUeni osv6Uenl bWboardů I Outdoor Wghlíng , bWboards fighlll'lll 

I ZS207 Náf<!Zd do plistavl&lé - Enlry to Wllllrf 
ZS208 IVýleZdY ze staveni~t61 Extts from slte .. 
ZS2 09 Stayt~n~.W>l kon~~.~n>llaCe 1 S•te ~· 
ZS2 10 lq,evnéné plochy - P&ved areM 

lll 

sue2 • wte 

ceno bez DPH I price 
wlthout VAT 

8127 063 740,32 

182 162 701 35 

57 871 603,00 

284929712 

86 1107 405,00 

4 273945,67 

28 935 802,00 

1 424 648,56 

115 743 207 00 

28 935 802,00 

57 871 603,00 

28 935 1!02,00 

5 829157 831 ,97 

15( 663 108,00 
2o46004 00 
37368900 
647379 00 
776855 00 

77 68500 
142 423 00 
582&1,00 

2330583800 
1 491245,00 

841 592.00 
1 573250.00 

48172 209,00 
2107 50000 

284 847 00 

1 92661200 
1.(5 000 00 

56 492 127 00 
4 920082.00 

11 131 407.00 
184 855 947 00 
20496014 00 

14 755 ose oo 
6323 596 00 
6 570 8!15 00 
1 683185 00 
3 107 418 00 
7 509 59>1 ,00 

11 2G3 021 ,00 
2 729 762.00 
2 44360000 
3 33644000 

13 052 088.00 
2885323,00 



suea wte 

ZS2 11 Věžcwé l•l~l s.Moo·JIB ctanes 
zs 2 11 J VIlo'~! tefMJv - inslalacel Swinch lB CtaDeS - ínstallat10n 80000000 00 
ZS2 13 Olllachová m1s10 - Rinse olace 1 64052000 
ZS 214 Se<Jimenlaénl imlca I Sedimentatlon reseMllr 2 643 221,00 
ZS2 15 Ooča&n.é &fpacl &ludnv 1 T emoonuv we!IS 4 425612 00 

PROIIOZH A U.U:MN VI.NY A OSTATNI NAKLADY I OPERAllOtlAL AUD ARCA IMI'ACTS A/ID OTIICR CO$TS 441 II'T N7 00 

2 
PRO! Koml)lola.lnl 6nnost dodavdtelst.á I Assambóna aciiVllv ol SU1l01ier 177 816 981 00 
PR02 KWfů•o.,tui (.,.>«>! sh,.c!otn "lc<.h~ I Cw.lfono"'lll aclMIIIIS ol av• and ~-<....._• ~b 135 396 226 00 

~ PR03 Uzemni a lo!llsbd<ě vfjyy I Alea and loQislies Íf1'l)aClS 21 079 245.00 
..... PR 04 Provoznl vlivy I Opotalional ~s 9202549500 

1 PROS Koordinace geooellclté blnnosti - Hlavni geodet Sdružení I Coonlmat1011 ol Survey seMCeS - Consortium Chle! Surveyor 6000000,00 

~ 
!'! - PR08 Propagace stavby- PR I Promollon ol Wotk- Publoc Relalions 3680000.00 

Gl 
STAVEBNI CAST I Ctv1L PART 5 2 111 541 12t,M - 5001 Pliprava územl -část NVL o .z= S00101 Oemobce I Oemofdlon 9 

so oror r Demolice r emoa 1 Demolilion 2nd ohase N 5689563.00 
500!.01:1 Oemolloe 2 ctooa I O.:rr>:JtilkJn 2nd ol>ase 1194~3.00 

S001013 D&mollce 3 etaoa I Demo/ii/on 3td ohase 1384 079,00 

500103 Zlllotenl iámv I Proledlon p~ 140 951 375,51 

so 0103 Založeni JilmY I Protoctlon pit - Nárok č 005 261 395 318.88 

SO OI 04 Zamni práce a podkladnillfSivy I Earthwofl( and base laYI!fS 248 748 501 60 

so 01 04 Zemnl_préce apodkladnl vrstvy I Eartllwo<l<. and base lai'Sf& - Nárok č 005 23 534 392,78 

S0 03 VYllakv odoadnlch vod- čést NVL I Raw water dehvery_mains - part of NWL 22 098 330.00 

50 04 Oblekl hrubého s mechanicl<ého oředélšténll Pre-treatment buildlno 

~ 
50 04 Ol 

Hala! (KON I tJNI:IW), Halll2 (CESLE), Hala 3 (OOSTREOIVKY), Hala 4 (OENSAOEG) I HaD 1 (CONTAINER), Hnll2 
378 579 041,00 ltSCREENS ), Hall 3 (CENTRIFUGES l, Hall 4 IOENSAOEG) 

~ 
SOOII02 Oilvkovénl eldcmfho aubstnitu I Extemal subslfate dosino 762 947.00 

- 5008 BloJoalcké voclnl Wnke I BloJooicaJ treatmenl water ine 823 989 130,00 
o 5000 l!!loioald<A \lOMl loriullllloloiJclllroalmentwaterlne - SKRAPtNI 1 954 1105.18 .c g 5007 IOmvch6ma Nll Blower room N1 27 290403.00 .. 5008 l[)mydl'ma N2 N31 Blower rooms N2. N3 25 373 443.00 

J 
5009 Oosazovaci Mdrie I Sec:ondary settlÍI'1!l tanks 460 102 943.00 

5010 listl ~upen člttěnl I Te<1iary treatment 148 881918.00 

5011 Povodňov6 čefnaci slan'ce I FIOOd_1lUI111ling station 8 327 907.00 

J 
5012 Odlolc wtdt6né odoadni vodY I Treale<J waste water oullet 9914 820.00 

~13 Rozwdna I I Swítch house 1 7 986659,00 .. so 14 Rozvodna 2 I Swítch house 2 8 519 760,00 

so 15 ROZVOdna 3 I s.Mlch hOuSe 3 12 399 745,00 

50 16 S~ P04Nbl- část NVL I Connedina oiPes- part of NWL 1 206095.00 

so 17 S~aci tlabv - čist NVL I Connectina channels - part ol NWL 5426221.00 

S018 SpojQvaci kan6t I oollector 8 372 n1.00 

S0 19 Qdsivinl a fíllraoe vzduchu I AS treatment 

so 1901 eoltlnl vzcSUCI\U_ollje1du Hrubéhojliecj~~ I Oesodorisation ol prelreatment 19 538 H9.00 

so 1!102 tošténi VZdUchu obie1c1u Blolooid<é vodnllrb I Oesodorisalion oi_Blologlall Wille< Ione :>9 Rl7 OR(l,()(\ 

so~ Oomvnl a obsluV\41 o1octw -část NVL/ Handllng and seMce areas - part ol NWL 30 163 232,00 

so 21 RoLvod Pilné a PIDvozní vodV I Orinltin1> and se<Vice wate< di&trlbllbon r>~~lwol~ 6409668,00 

50 22 Oe&rová kanaizace I Stormwater dminaoe 22 858 646.00 

so 23 StaboDroudé rozvody I Weak CtJI'I'IInt distribution nerwort< 20 807 473,00 

S023 Slaboproud6 rozvody I Weak current dlsltibuUon nerwork - Mobilní komunikace 5 825188,59 

b023 SIAOoprou<Jt r1lZW(ty I'Miatl CUT1II'It ~ nellootlc - SKRAP(oNI 2 296282,50 

S024 Ve"kovnf osvéllenll Exlemal Ughting 3563946,00 

S025 Teréml a konečné úpravy - čAsl NVL 1 Fina! tandscaplng 75 081 922.00 

S026 Opat/snl k zamezeni pohybu dzlch osob I unauthortzed persons entry protectlon 315055.00 

!i027 Sadové ůp111vy I G<eenery and g61'denlng 37 192 537,61 

SO 30 Ke~ kanél V úeov -část NVLI Cable coHector in eJCisUng WWTP -part ol NWL 25 481 375,00 

TECHNOLOGICKÁ tÁST I PROCES$ PART z 1 :M otll03,32 
Rutluce komplttnl 1ochnologlck6 eteU NVL bez potvrzeni lf9konových plll8m~lril ve Fhl AJ Comptote t.chnologlcal part ol the NWL 

1 tll 321 6$5,36 
wllhout petfonnanc. cllftlftc•te ln .Uua A 

PS Ol 00 Mlldulnld<é pledt.i!lón 1 MOCMnical wo-tre.stment 445 985 875 71 

PS 02 00 Biologld<é ei!lěnll Bío!ogocallreatment 464 421 963.87 

PS 0300 Tera4mi stupeň tl!těni I Tertiary trealmenl 89 085 678,61 

PSOIIOO Povodňová čerpaci stanic8 I Flood po..rnpíng stalion 7 538154,85 

PS05 00 Kalové hOSDOdMstvi I Sludge managemem 199 307 564,25 

li 
PS0800 tUtěni Vzduchu · chemicl<.t dezodorizace I Air trealment • Chemocal Oezodonzabon 30 354 099,76 

• PS0700 PtoVoznl voda I lnduslrial water supoty 4 814 858,92 

! P$07 00 Provoznl"'lda ,..,."_ water S>.C>CliY - SKRAP~NI 11 411 521110 - PS08 00 Pitné voda I Polable wate< 0,00 p 
g PS 09.00 Zdroj a IOlYOd llakovélto vzduchu pro 1 I Cotnlnssec:t a .. 50UIC8S and clis1ttbutlon netwot1t 886076.30 

PS 1000 Omycháma a roll/Od vzduchu I Pressecl air soun::es and distrlbulion nelworl< 363 661607.30 

PS 1100 V2ducltolaclu1lka pro clmyctlámy 1 V~lion or the blowers room 0,00 

PS 2000 Elel<trotec:l1111cl<j čll st I Process Part- electro 234 476 808,71 

PS 2000 E.t.lf.lrotacro'IICU čéill Prooess Part- eledto - SKRÁPtONi 370-489.70 

PS 21 00 Aidfcl svstém SCADII I SCA0/1 contro1 S\'Slem 107 191665 96 

PS21 00 l'lidld_~iWn SCADA I SCAOA contm1 systllm - SKRÁPt:Nf 222 293.82 
P<ltvnoniYi11ooiU.-/'II pannmni ". F*>f A 1 Pwrformanee eertificate in ÚiiQe A 1!1616t54716 

PS01.00 MIICI1anld<ó pledáilem 1 M4let\antcal pre-trealment 45 532 805,00 

PS0200 BloloO)cké čl!téni I Biological treatment 47 415 032,31 

PS 03 00 Terděml stul*'l bltěnl I T8fii81V treatment 7053283,32 

PS 04.00 PovociOOvá eetllacl stanice I Flood r:>umoino statoo 769605,82 

l PS 05 00 Kalové hDsPOCiál'sM I SIUdne manaQement 20 348 250,81 

! PS 0800 e18tě1tf vzduchu- chcmlcl<á dezoclorizace I Air treatment - Chemical OezodoJúatlon 3 098993,45 

..... PS 07 00 PtO'IOllli voda I lnóuslt1ul watar supply 471152.51 

r PS 08.00 Potni voda I Polabl<l watar 0,00 
a PS 0900 ZdtDj_a rozvod UBkovllho vzduchupro pneupollony I Compressed alr sources arld dlsltibulion no!Wof1< 70 044,76 .. 

PS 1000 Omvch6ma a rozvod vzduchu I Ptossed air sources and distnbutlon nelworl< 37127 931,50 

PS 11 00 Vz.duehotoehnlka pro dmvchňmv I Ventiialion ollhe blowers room o.oo 
PS 2000 Etal<lrotectlnické tást I Process Part - e1eclro 23 938 844.90 

PS21 00 (lldfcf systóm SCAOA I SCAOA control system 10 943 703,58 
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