
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 02PT-005374 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Dálnice Dl směr Praha, sjezd Chodov— PFIS, projektová 

dokumentace DUR, DSP a PDPS, inženýrská činnost a autorský dozor 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále

jako „Smlouva11):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sidlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ 65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále je n ,Objednatel11) 

a

2. VPÚ DECO PRAHA a.s 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel11)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany11 nebo každý samostatně jen 
, Smluvní strana1)

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
60193280
CZ 60193280
u MS v Praze oddíl B, vložka 2368 
akciová společnost



Předmět dodatku č. 1
I.

Na základě projednání dokumentace na příslušném stavebním úřadě, tento dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") řeší změnu této smlouvy ve smyslu 
provedení sloučeného stavebního a územního řízení. Uvedeným krokem bude urychlena 
příprava stavby.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 — Oceněný soupis prací, která tvoří 
nedílnou součást smlouvy a tohoto dodatku č. 1.

II.
Lhůty plnění

ČI. 5 odst. 5.1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

popis části, etapy, dílčího plnění lhůty plnění
1. Projektové práce na DUR, včetně veškeré 
předprojektové přípravy, zajištění podkladů a potřebných 
studií a průzkumů

Koncept do 14 týdnů od 
účinnosti smlouvy 
Čistopis do 2 týdnů od 
projednání připomínek ke 
konceptu

2. Projednání dokumentace pro územní rozhodnutí, 
projednání s příslušným odborem územního rozhodování

Do 14 týdnů od vyhotovení 
čistopisu DUR

3. Projektové práce na DSP v rozsahu konceptu a čistopisu K o n c e p t  d o  7 tý d n ů  od 
p o k y n u  o b je d n a te le  
Č is to p is  d o  2 tý d n ů  od 
p ro je d n á n í p ř ip o m ín e k  ke 
k o n c e p tu

4. Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení 
(sloučené územní a stavební řízení za účelem zrychlení 
přípravy) včetně majetkoprávního vypořádání pozemků 
a správních poplatků pro zajištění vydání pravomocného 
stavebního povolení.

do 14 týdnů od vyhotovení 
DSP čistopis

5. Projektové práce na DVZ v úrovni PDPS v rozsahu 
koncept a čistopis

Koncept 5 týdnů od vydání 
pravomocného SP, 
čistopis do 2 týdnů od 
projednání
připomínek objednatele

6. Aktualizace inženýrských sítí pro předání staveniště Do 8 týdnů od výzvy 
objednatele

7. Autorský dozor dle termínu zahájení a 
dokončení stavby (předpoklad 
zahájení: 06/2019)



IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy č. objednavatele 02PT-005374 zůstávají beze změn.

2. Veškeré změny a doplňky Dodatku č. 1 mohou být provedeny jen formou dalších 
písemných dodatků, které se stávají po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran nedílnou součástí Smlouvy.

3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení tohoto Dodatku č. 1 
nebudou dotčena ostatní ustanovení dodatku.

4. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené Dodatkem č. 1 se řídí Smlouvou o 
poskytování služeb.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku ke smlouvě a prohlašují, že si jej 
přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého 
oprávněného zástupce.

6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech.

7. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

V Praze dne
-  3 - 10-  2018 V Praze dne . g .jg. 2Q18

Ředitelství silnic a dálnic

VPÚ DECO PRAHA a.s
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Projektová dokumentace DUR , DSP a PDPS , zajištění kompletní inženýrské činnosti pro povolení 
realizace stavby a autorský dozor pro PHS na Chodově - dodatek č.1

celkem  bez DPH 829 578 Kč

DPH 21% 174 211 Kč

celkem  s DPH 1 003 789 Kč


