
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

02PT-005683

č. smlouvy Objednatele: 02PT-005683 
č. smlouvy Zhotovitele:
(dále jen „Smlouva")

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
CZ65993390

IČO:
DIČ:
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 
2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 
zastoupeným

bankovní spojení:
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce" a „Společník 1“ 
a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupeným

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368 

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a
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a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v. Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03 
zastoupeným

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 
I, oddíl B, vložka 378

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným
IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 
zastoupeným
IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645 

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 
a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31 
zastoupeným

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016
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a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v: Praha 2 ,1. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
zastoupeným

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel11)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany11)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování konsolidované projektové dokumentace ve stupni DUR včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání 
pravomocného ÚR a technické pomoci objednateli, dle Podrobné specifikace ceny:

vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (konsolidované DUR) 
rozsah dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

výkon inženýrské činnosti k územnímu řízení.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: dle rámcové smlouvy

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové 
práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.: 8 875 000,- Kč bez DPH.

a. DUR 
bez DPH:

DPH:

včetně DPH:

6 855 000,- Kč 

1 439 550,- Kč 

8 294 550,- Kč
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b. IČ k DÚR
bez DPH: 2 020 000,- Kč

DPH: 424 200,- Kč

včetně DPH: 2 444 200,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

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

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude 
Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčím plnění.

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

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od účinnosti smlouvy 

ukončení prací: do doby vydání pravomocného ÚR

specifikace případných etap:

popis

Počet paré 
+ CD/DVD 
pro
objednatele Lhůty plnění další informace

K o n ce p t D Ú R 3 + 3
Do 10ti tý d n ů  od  n a b y tí ú č in n o sti 
sm lo u v y

Č isto p is  D Ú R 6 + 6
1 m ě síc  od p ro je d n á n í ko n ce p tu  
D Ú R s o b je d n a te le m

IČ p ro  ÚR

P o d á n í ú p ln é  žá d o sti o  ÚR do  3 
m ěsíců  od v y h o to v e n í č isto p isu  
D Ú R

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl. m. Praha/Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací 
dokumentaci včetně původní DÚR, technické studie k EIA aneocenčný soupis služeb.

Zhotovitel obdrží po podpisu smlouvy CD s doplňující podkladovou dokumentací (předchozí projektové práce, 
technická studie k ELA, dokumentace EIA, geotechnický průzkum). Závazné stanovisko EIA bude mít vybraný 
uchazeč k dispozici po jeho vyhotovení.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: netýká se.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v 
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 
otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
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2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace ceny
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,

4. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel také dva.

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

V Praze dne - 2  - 08 '  2018 V Praze dne 16.07.2018

PODEPSÁN PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci

SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci
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Příloha č .l Podrobná specifikace ceny Příloha č.2

1/12 Běchovice - Úvaly - konsolidovaná DUR

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 6855 000 2020 000

*) Uchazeč použije při ocenění %  poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než 
je %  poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

Kontrolo ceny nabílené uchoielem: OK OK

Podpi:

V Praze dne 16.07.2018
rádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

Podpis:

V  Praze dne 16.07.2018
rádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci



Tabulka č.2
Projektové práce DUR
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené MD- 
01 čj,101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1,2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s  upřesněním podle 
těchto zadávacích podmínek.

| 1/12 Běchovice - Úvaly - konsolidovaná DÚR

I SO UČET A  -  G celkem a  OÚR (bez DPH) 6 855 000

Podpis:

V Praze dne 16.07.2018
•řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

Podpis

- řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné
V Praze dne 16,07,2018



Tab u lka  č.3

Inženýrská činnost pro ÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), 
schválené MD-OI 01/07-910-IPK/1 ze dne 29 1 2007 s  účinnosti 1.2 2007 v platném znění v  rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek

D0 stavba 511 Běchovice - D1 - konsolidované DUR



ICELKEM ČÁSTA*B*C+P lÓ | | 1 2 0 2 0 W

Podpis

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci
V Praze dne 16 07.2018

Podpi:

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci
V Praze dne 16.07.2018



Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
Přehled jednotlivých kapitol TKP-D


