
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Velim -  Poříčany, BC"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-2268/2018/Šim 

ISPROFOND: 327 321 4901/521 312 0002 

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_VelPo_DSP" založené Smlouvou o sdružení ve společnosti 
ze dne 04. 05. 2018, se sídlem na adrese Správce

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 

IČO:25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: ..................................... ...........................................

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

jako „Správce" a „Společník 1"

a



SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 21645

zastoupena: společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 04. 05. 2018

jako „Společník 2"

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 18 162 201

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna Ceny Díla a
dále přílohy č. 1 -  Specifikace Díla, přílohy č. 3 c) -  Zvláštní technické podmínky, přílohy č. 4 -  Rozpis
Ceny díla, přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění a přílohy č. 8 -  Seznam poddodavatelů.

Dopisem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 26. 7. 2018 vydaným pod čj.
21 142/2018-SŽDC-SSZ-ÚTl-Frk informoval Objednatel Zhotovitele o:

1. Schválení záměru projektu Ministerstvem dopravy dopisem čj. 92/2018-910-IZD/2 z 15.6.2018 
s podmínkou dodržení závěrů jednání „Pracovní skupiny pro řízení projektu ERTMS na síti SŽDC, 
s.o. ze dne 15.3.2018 s upřesněním na jednání dne 25.6.2018 a návazně dne 9.7.2018, kde bylo 
dohodnuto, že v rámci stavby „Velim -  Poříčany, BC" bude provedena před příprava pro budoucí 
výhradní provoz ETCS. Ve vlastní stavbě bude ve smyslu podmínky CK MD ČR vytvořena rezerva 
v chráničkách kabelových tras pro budoucí detekci pomocí PN s výhledovou délkou prostorových 
oddílů. Vlastní přechod na výhradní provoz ETCS bude řešen samostatnou stavbou v uceleném 
úseku, kterou SŽDC s.o. zahájí v dostatečném předstihu před 1.1.2025,

2. Požadavku Ministerstva dopravy na Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci
Na základě jednání a následného rozhodnutí CK MD ze dne 19. 6. 2018, rozšiřuje Objednatel 
předmět plnění Zhotovitele dle této smlouvy o zapracování konstrukce „výlukových" odboček 
jako trvalých součástí výsledného stavu realizované stavby bez dopadů do harmonogramu 
přípravy této stavby. Tímto rozhodnutím se tak ruší v odst. 4.11.1 ZTP druhá věta (jejíž znění je: 
„S ohledem na bod 4.11.4.6 bude prověřena možnost a účelnost zřízení provizorních odboček 
v obou dotčených mezistaničních úsecích a případně budou tyto navrženy"). V souvislosti a 
v důsledku tohoto rozhodnutí se předpokládá zapracování všech dopadů a dalších vyvolaných 
investic v rozsahu dotčených technologických a stavebních profesí do dokumentace (DSP). Ve 
smyslu zákona 183/2006 Sb., § 76-93 se tak předpokládá umístění některých stavebních objektů 
a provozních souborů (např. přístupových komunikací, trvalých pozemních staveb, přípojek 
silnoproudých sítí aj.). Z tohoto důvodu objednatel připouští sledování lhůt pro projednání, 
získání územních rozhodnutí a stavebních povolení na nově doplněné PS a SO v samostatných 
termínech, tj. v termínech pozdějších než podle platné smlouvy o dílo, nemělo by však dojít 
k ohrožení termínů vlastní realizace stavby.

3. Zřízením trvalých odboček dojde ke změně některých parametrů schváleného Záměru projektu, 
zejména pak celkových investičních nákladů stavby a k rozšíření její věcné náplně. Z tohoto 
důvodu rozšiřuje Objednatel předmět plnění i o aktualizaci záměru projektu (dále AZP) ve



smyslu Směrnice č. V-2/2012 v platném znění. AZP bude zpřesněna a rozšířena o popis 
rozhodujících souvislostí z hlediska dopravní technologie včetně posouzení stavů pro 
využitelnost odboček pro bezvýlukový provoz, využitelnost odboček pro výluky během stavy a 
využitelnost odboček pro výluky následných staveb a to vždy pro každý mezistaniční úsek. 
Ekonomické hodnocení bude provedeno s využitím schváleného ZP a jeho analýzy citlivosti.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na doplnění termínu pro odevzdání AZP 
rozdělením 1. Dílčí etapy na 1. Dílčí etapu -  část a) a 1. Dílčí etapu -  část b), přičemž doba plnění v
1.Dílčí etapě - část a) se stanovuje na 27.9.2018.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na doplnění termínů pro odevzdání částí 
uvedených v preambuli v bodě 2., rozdělením 3. Dílčí etapy na 3. Dílčí etapu -  část a) a 3. Dílčí etapu
-  část b) a rozdělením 4. Dílčí etapy na 4. Dílčí etapu -  část a) a 4. Dílčí etapu -  část b). Z důvodu 
nových PS a SO vyvolaných a souvisejících se zapracováním konstrukce „výlukových" odboček jako 
trvalých součástí výsledného stavu realizované stavby jsou stanoveny posuny termínů pro jejich 
projednání, získání územních rozhodnutí a stavebních povolení, a to ve 3. Dílčí etapě -  část b) se 
stanovuje doba plnění na 28.6.2019 a ve 4. Dílčí etapě -  část b) se stanovuje doba plnění na 
31.10.2019. Celková lhůta pro odevzdání Díla se nemění.
Na základě požadavku Objednatele se upravuje i termín u 3. Dílčí etapy z 1. 4. 2019 na 29. 3. 2019.
Vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy se rozšiřuje i seznam poddodavatelů -  příloha č. 8 Smlouvy, 
a to o společnost TOP CON SERVIS s.r.o., se sídlem Praha 2, Varšavská 30.

I.

Navýšení Ceny Díla a změna dílčích plnění je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. 
Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. Objednatele: E618-S- 
2268/2018/Šim, č. Zhotovitele: 18 162 201 takto:

1) Čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný 
DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této 
Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy: 83 908 000,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 1 11 940 000,- Kč

Celková cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH: 95 848 000,- Kč

slovy: devadesátpětmilionůosmsetčtyřicetosmtisíckorun českých

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.17 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.17. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2: Obchodní podmínky -  OP/DSP/12/17



Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/DSP/07/18

c) Zvláštní technické podmínky z 28. 3. 2018 - nové znění 
ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla -  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5: Harmonogram plnění -  nové znění ke dni podpisu dodatku 
č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů -  nové znění ke dni podpisu 
dodatku č. 1

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

1) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo -  Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Specifikace Díla. Ruší se stávající znění 
přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 3 c) Smlouvy o Dílo -  Zvláštní technické podmínky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy 3 c ) -  Zvláštní technické podmínky. Ruší se v odst. 
4.11.1 ZTP druhá věta (jejíž znění je: „S ohledem na bod 4.11.4.6 bude prověřena možnost a 
účelnost zřízení provizorních odboček v obou dotčených mezistaničních úsecích a případně 
budou tyto navrženy").

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné kdatu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

5) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo -  Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 -  Seznam poddodavatelů. Ruší se znění 
přílohy č. 8 platné kdatu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným kdatu 
podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.



I I.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS").

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění 
v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1 a této 
Smlouvy.

3. Zaslání tohoto Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 
mohla.

4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-2268/2018/Šim, číslo Zhotovitele: 
18 162 201 ze dne 21. 06. 2018 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

6. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 1 Smlouvy) -  Specifikace Díla
Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) -  Rozpis ceny díla

Příloha č. 3 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) -  Harmonogram plnění

Příloha č. 4 tohoto Dodatku (příloha č. 8 smlouvy) -  Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: V Praze dne: 7 G- &ol%

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva 

SUDOP PRÁHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a 

Plné moci 
SUDOP EU a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a 

Plné moci 
SUDOP EU a.s.



Příloha č. 1 

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního 
povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání 
stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci 
na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu 
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:
- aktualizace záměru projektu ve smyslu Směrnice č. V-2/2012 v platném znění a jeho 
schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy
- provedení před přípravy pro budoucí výhradní provoz ETCS

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a 
příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě 
(zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými
směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního 
systému.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací 
dokumentace.



Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

■  Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství'' Jednotková 
cena **

Cena 
celkem''

1 Zpracování DSP vyjma příloh G, H a 1, včetně 
všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a 
ZTP

hod

.......... ......... ..................

2 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP)

hod

...... ......... .............

3 Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti

hod

......... ......... ................

4 Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přílohy 1 - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti

hod

......... ......... ................

5 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

ks ..
............. .............

6 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v elektronické formě (dle požadavku 
VTP a ZTP)

ks ..
........... .............

Celkem za základní služby: ... ............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství ’’ Jednotková 
cena *’

Cena 
celkem -l

7 Aktualizace záměru projektu dle požadavku 
VTP a ZTP)

hod ...... ......... .............

8 Zajištění mapových podkladů km .. ........... ...........

9 Geodetické práce km .. ........... .............

10 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek

km ...... ............. ................

11 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb

hod ......... ........ ................

12 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.)

hod ...... ......... .............

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě hod ........ ......... ...............



notifikovanou osobou v přípravě
14 Koordinátor BOZP v přípravě hod ...... ......... .............

15 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP 
a ZTP

hod

...... ......... ................

Celkem za dodatečné služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství'1 Jednotková 
cena *’

Cena 
celkem *’

16 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace Stavby 
dle čl. 4 Obchodních podmínek

hod
......... ......... ................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 29 měsíců) v celkovém počtu . . ...... hodin. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

■  Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Vvše DPH Cena Díla (s DPH)

95 848 000.- Kč 20128 080.-Kč 115 976 080.- Kč
z toho:

Cena za zpracování DSP
92 608 000.- Kč 19 447 680.- Kč 112 055 680.- Kč

Cena za výkon autorského dozoru
3 240 000.- Kč 680 400.- Kč 3 920 400.- Kč

" Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon 
autorského dozoru:



Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa -  část a) 216 000.- Kč 261 360.- Kč
1. Dílčí etapa -  část b) 46 088 000.- Kč 55 766 480.- Kč

max. 50% z cenv DSP

2. Dílčí etapa 27 782 400.- Kč 
max. 30% z cenv DSP

33 616 704,- Kč

3. Dílčí etapa -  část a) 7 408 640.- Kč 
max. 8% z cenv DSP

8 964 454,40 Kč

3. Dílčí etapa -  část b) 1 852 160.- Kč 
max. 2% z cenv DSP

2 241113.60 Kč

4. Dílčí etapa -  část a) 7 408 640.- Kč 
max. 8% z cenv DSP

8 964 454,40 Kč

4. Dílčí etapa -  část b) 1 852 160,- Kč 
max. 2% z cenv DSP

2 241113,60 Kč

5. Výkon autorského 
dozoru

3 240 000.- Kč 3 920 400,- Kč

Celkem: 95 848 000.- Kč 115 976 080.- Kč



Příloha č. 5 
Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínkv dokončení Dílčí etapv

Termín zahájení prací ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy

- -

1. Dílčí etapa -  část a) do 27. 9. 2018 Aktualizace záměru projektu dle Směrnice č. V-2/2012 v 
platném znění (v rozsahu dvou trvalých odboček)

Předávací protokol k dané dílčí etapě

1. Dílčí etapa -  část b) 2.1. 2019 Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení Předávací protokol (pro Část Díla)

2. Dílčí etapa 15. 2. 2019 Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez 
dokladové části, s náklady a oceněnými soupisy prací ve 
struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby 
(dokumentace nutná pro vypsání veřejné zakázky na realizaci 
stavby)

Předávací protokol k dané dílčí etapě

3. Dílčí etapa 
- část a)

29. 3. 2019 Kompletní dokladová část k podání žádosti o stavební povolení, 
včetně části doplněné dodatkem č. 1 a nemající vliv na zahájení 
stavby
Podání žádosti o stavební povolení

Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního úřadu

3. Dílčí etapa 
- část bl

28. 6. 2019 Kompletní dokladová část k podání žádosti o stavební povolení 
na části doplněné dodatkem č. 1 a nemající vliv na realizaci 
stavby
Podání žádosti o stavební povolení této části stavby

Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního úřadu

4. Dílčí etapa 
- část a)

28. 6. 2019 Nabytí právní moci stavebního povolení, včetně části doplněné 
dodatkem č. 1 a nemající vliv na zahájení stavby

Stavební povolení v právní moci, 
předané Objednateli

4. Dílčí etapa 
- část b)

31.10. 2019 Nabytí právní moci stavebního povolení na části doplněné 
dodatkem č. 1 a nemající vliv na realizaci stavby

Stavební povolení v právní moci, 
předané Objednateli



Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínkv dokončení Dílčí etapv

5. Dílčí etaoa předpoklad 8/2019 
-12/2021

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavbv: Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 
měsíců

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta.

Termín dokončení 
Díla

předpoklad do 31. 
12. 2021

(v závislosti na 
zahájení 5. Dílčí 
etapy)

Po ukončení přejímacího řízení Stavbv a 
předložení výkazu poskytnutých služeb 
(o výkonu autorského dozoru 
projektanta)



Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 
ZE SMLUVNÍ CENY

Ecological Consulting a.s. se sídlem 
Olomouc -  Lazce, Na Střelnici 343/ 48 , PSČ 

779 00, IČ: 25873962

Zpracování zakázky v rozsahu 
měření intenzit hluku a vibrací

1 %

GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, 
Chmelová 2920/6, PSČ 106 00,

IČ: 25103431

V rozsahu činnosti člena 
odborného personálu -  specialista 

na geotechniku
5 %

NDCON, s.r.o. se sídlem Praha 1, Zlatnická 
10/1582, PSČ 110 00, IČ: 6493951

V rozsahu činnosti členů 
odborného personálu -  specialista 
na životní prostředí a specialista na 

hodnocení ekonomické 
efektivnosti

2 %

TOP CON SERVIS s.r.o. se sídlem Praha 2, 
Varšavská 30, PSČ 120 00, IČ 45274983

zpracování části mosty, propustky 
a zdi v rozsahu dle Přílohy č. 3c) -  

Zvláštní technické podmínky
3,3%

CELKEM % 11,3 %
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