
SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390

generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitelka Správy České Budějovice
číslo smlouvy: 05PT-001025
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Název seskupení: JV Salini Impregilo / Doprastav

které tvoří:

Společnost SALINI IMPREGILO S.p.A., IČO: 00830660155, DIČ: 02895590962, 
se sídlem na Via dei Missaglia 97, 201 42 Milán, Itálie, zapsaná v Obchodní komoře -  Milán, 
Monzabrianza, Lodi - Itálie,
Zastoupená: Výkonný ředitel mezinárodních operací, Zástupce
sdružení

a

Společnost Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňova 27,826 56 Bratislava SK, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 
Č.581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční 
právnické osoby pod označením Doprastav a.s., organizační složka Praha 
se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 180 00 
IČ: 492 81 429
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328

zastoupeným vedoucím OS Praha, na základě plné moci

číslo smlouvy: CZE-E05095-Hodej Treb OOO 
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín, ISPROFIN
327 263 1009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu 
nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
5 804 190 216,76 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:



N á z e v  s t a v b y P ř ija tá  s m lu v n í  č á s t k a  
v  K č  b e z  D P H

D P H P ř ija t á  s m lu v n í  
č á s t k a  v  K č  v č e t n ě  

D P H

(a ) (b ) ( c )  =  (a )  +  (b )

D 3  0 3 1 0 /1 1  H o d ě  jo v ic e  -  T ř e b o n ín 5 8 0 4  1 9 0 2 1 6 ,7 6 1 2 0 9  9 3 8  0 1 1 ,6 7 7  0 1 4  1 2 8  2 2 8 ,4 3

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín, ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek 632783 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních 
podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - 
Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky44).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nej vhodnější nabídky)1
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (díl 3 části 2 zadávací 
dokumentace)2

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (díl 3, část 3 zadávací 
dokumentace)3

(í) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)4
(g) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)5 a
(h) Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, 

části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace s přílohami)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 

1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

1.11. dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 29.6.2018



Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že písmeno c) Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek se vypouští 
bez náhrady.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

1 Předloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložil na elektronickém datovém nosiči.
'Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 4 obdrží 
dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Datum: - 5 -0Z- 2019
Datum: 23.1.2019

(
PODEPSÁN

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice 
na základě delegace pravomocí

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:



PODEPSÁtí
Jméno:
Funkce:

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele 
JV Salini Impregilo / Doprastav



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VČ. Budějovicích dne: 23. listopadu 2018
„JV Salini IMPREGILO / Doprastav“

Našezn.: 9799/18-32310/B 

Číslo zakázky: 05PT-001025 

Vyřizuje:

Salini Impregilo S.p.A., 
organizačná zložka 
Green point Offices, Blok H 
Mlýnské Nivy 49 
821 09 Bratislava 
Slovenská republika

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel'1) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 
nazvanou

,,D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín“

zadávací řízení zahájeno dne 26. 09. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 632783, 
ISPROFIN: 327 263 1009 (dále jen „Zakázka"), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), v souvislosti se Zakázkou oznamuje 
následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

2. Jako nej vhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 
4, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100 bodů, podaná sdružením uchazečů

„JV Salini Impregilo / Doprastav“

Vedoucí společnosti"
Salini Impregilo S.p.A.
IČO (ekvivalent italského daňového kódu): 00830660155 
se sídlem: Via dei Missaglia 97 

201 42 Milán 
Italská republika

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

ICO: 65993390 
DIČ: CZ65993390



Společník 
Doprastav, a. s.
IČ: 313 33 320 
se sídlem: Drieňová 27

826 56 Bratislava 
Slovenská republika

podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické 
osoby pod označením:
Doprastav, a. s. organizační složka Praha 
IČ: 492 81 429
se sídlem: K zahradnictví č. ev. 13 

180 00 Praha 8

Celková nabídková cena uchazeče: 5 804 190 216,76 Kč bez DPH (90 bodů).
Délka záruční doby: 120 měsíců (10 bodů).
Celkový počet bodů: 100.

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, která v hodnocení dosáhla 
celkového počtu 95,23 bodů podaná sdružením uchazečů

„Společnost D3 0310/11 Hodějovice -  Třebonín“

„Společník 1 “ nebo „Správce“
Porr a. s.
IČ: 430 05 560
se sídlem: Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

„Společník 2“
Porr Bau GmbH
IČ: FN 34160k 
se sídlem: Absberggasse 47 

1100 Vídeň 
Rakouská republika

Celková nabídková cena uchazeče: 6 128 895 726,83 Kč bez DPH (85,23 bodů).
Délka záruční doby: 120 měsíců (10 bodů).
Celkový počet bodů: 95,23.



4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, která v hodnocení dosáhla 
celkového počtu 94,74 bodů podaná sdružením uchazečů

„D3 Hodějovíce -  Třebonín“

„Společník 1“ nebo „Správce41 
EUROVIA CS, a. s.
IČ: 452 74 924 
se sídlem: Národní 138/10 

110 QOPraha 1

„Společník 2“
Metrostav a. s.
IČ: 000 14 915 
se sídlem: Koželužská 2450/4 

180 00 Praha 8

„Společník 3“
STRABAG a. s.
IČ: 608 38 744 
se sídlem: Na Bělidle 198/21 

150 00 Praha 5

„Společník 4“
SWIETELSKY stavební s. r. o.
IČ: 480 35 599
se sídlem: Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

Celková nabídková cena uchazeče: 6 164 441 511,06 Kč bez DPH (84,74 bodů).
Délka záruční doby: 120 měsíců (10 bodů).
Celkový počet bodů: 94,74.

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 
uchazečem „JV Salini Impregilo / Doprastav“ (Salini Impregilo S.p.A.; Doprastav a. s.) jako 
nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku.



Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit zadavateli 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky podle § 81 zákona.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nej vhodnější podle § 81 
zákona.

ředitelka Správy České Budějovice 
na základě delegace pravomocí



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména věetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 
výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 
Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu 
s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla Nabídková cena DPH v Kč Celková nabídková
v Kč bez DPH * cena v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH
z ceny (a) (c) = (a) + (b)

D 3  0 3 1 0 /1 1  H o d ě j o v ic e  -  T ř e b o n ín 5 804 190 216, 76 1 209 938 
011,67 7 014 128 228,43

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti 
nabídky

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny 
jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

D ílč í hodnotící kritérium V á h a kritéria v celkovém  hodnocení H odnota

N ab íd k ová  cen a  v K č bez D PH 9 0 % 5 804 190 2 1 6 ,7 6  Kč

K č bez D PH

Délka záruční doby v měsících 1 0 % 120m ěsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem ě. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:



(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky1
inženýrských staveb

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky2

inženýrských staveb

(0 Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)3
(g) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)4 a
(h) Ostatní související dokumenty, které zahrnují: 

- Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 

2, části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace s přílohami)
Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 
dle dílu 2, ěásti 4 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

1.11 dle dílu 2, ěásti 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme 
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení 
o výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou 
a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 
stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené 
veřejné zakázky.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto 
souhlas s jejím uveřejněním 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 smluv41), přičemž bereme na vědomí, 
že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu 
a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez

1 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.



ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 
§ 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno:
1 , Výkonný ředitel mezinárodních operací, Zástupce

sdružení
Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení JV Salin i Impregilo / Doprastav

Datum 24.1.2019



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku Údaje

Název a adresa 
Objednatele 1.1.2.2, 1.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

JV Salini Impregilo / Doprastav 
Vedoucí společník:
SALINI IMPREGILO S.p.A.,
Se sídlem: Via dei Missaglia 97, 201 42 Milán, Itálie, 
IČO: 00830660155

Název a adresa 
Zhotovitele 1.1.2.3, 1.3

Společník:
Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňova 
27,826 56 Bratislava SK, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, 
oddíl Sa, vložka Č.581/B, podnikající na území ČR 
prostřednictvím organizační složky podniku 
zahraniční právnické osoby pod označením 
Doprastav a.s., organizační složka Praha 
se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 180 00 
IČ: 492 81 429

Jméno a adresa 
Správce stavby 1.1.2.4,1.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa České Budějovice 
Lidická 49/110 
370 44 České Budějovice

Doba pro dokončení 
Díla 1.1.3.3 54 měsíců

Doba pro uvedení 
stavby do provozu 1.1.3.10

42 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7 (a)
120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 
a stavební objekty SO 662 a SO 663 s výjimkou:

(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100, 
300 v rozsahu dle Dílu 6 zadávací dokumentace -



Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku Údaje

Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem 
dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 
měsíců,

(ii) těch materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro 
něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy 
k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže] a

(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 
specifikace.

(b)

Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci 
uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, 
odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.

(c)
60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, 
materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, 
které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době 
dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této 
Přílohy k nabídce.

Náklady 1.1.4.3
Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané 
dne 15. 3. 2016 Státním fondem dopravní 
infrastruktury.

Sekce 1.1.5.6

Popis definované Sekce:

Překládky SEK společnosti CETIN:

SO 461, SO 462, SO 463, SO 464, SO 465, SO 466

Dílo 1.1.5.8 D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín

Elektronické přenosové 
systémy 1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky



Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku Údaje

Rozhodnýjazyk 1.4 Čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4

’w 4
Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště 2.1

dle přílohy „Doba pro přístup na staveniště44, která je 
součástí Dílu 4 zadávací dokumentace - Technická 
specifikace

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2
10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad 4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a)

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4

7 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4.29 a), b)

50 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4.29 c), d)

1 000 000,- Kč za každý započatý den prodlení

4.28 c)

Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31

500 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 d)

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9 poslední odstavec

15 000 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 e)

Za nedodržení Doby pro dokončení

1 000 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 f)

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu

2 000 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném 
pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4



Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku Údaje

500 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut 4.28 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

4.29

Věcný milník:

a) Omezení silnice III/l 5529 v oblasti MÚK Roudné 
(SO 133, SO 140) do jednoho pruhu pro oba směry 
jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním 
pruhem) na dobu maximálně 2 x 10 dnů; běh doby 
započne zahájením omezení provozu do jednoho 
jízdního pruhu pro oba směry jízdy a bude ukončen 
odstraněním tohoto omezení;

b) Omezení silnice III/l 5529 (SO 134) do jednoho 
pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů 
jízdy jedním jízdním pruhem) na dobu maximálně 4 x 
21 dnů; běh doby započne zahájením omezení 
provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry 
jízdy a bude ukončen odstraněním tohoto omezení

Finanční plnění minimálně:

c) Finanční plnění minimálně 15 % z Přijaté smluvní 
částky (bez DPH) za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 12 měsíců od zahájení prací,

d) Finanční plnění minimálně 35 % z Přijaté smluvní 
částky (bez DPH) za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 24 měsíců od zahájení prací.

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

5.1

Jmenovaným poddodavatelem části Díla SO 461, SO 
462, SO 463, SO 464, SO 465, SO 466 překládky sítí 
elektronických komunikací je Zadavatelem určená 
společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063.

Právo na variaci 13.1
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce.

Procento Podmíněných 
obnosů 13.5.00 (ii) Nepoužije se.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů 13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1.



Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku Údaje

Vliv prodlení 
objednatele na úpravy 
v důsledku změn 
nákladů

13.8.1.2

Pro výpočet násobitele Pn se použije:

Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací 
(kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná 
Českým statistickým úřadem na:

https: //www. czso.cz/csu/czso/ipc cr

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2
10 % Přijaté Smluvní částky (bez DPH), maximálně 

500 000 000,- Kč bez DPH

14.6. c)

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25

10 % průběžné platby

14.6 d)
Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby

14.6 e)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3

10 % průběžné platby

14.6 f)

Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
Smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální ěástka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2
výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí 18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Způsob rozhodování 
sporů

20
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem

Datum do kdy musí být 20.2 Nepoužije se.



Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku Údaje

jmenována DAB

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede 20.3 Nepoužije se,

V Praze 24.1.2019

SAlílNI IMPlkGILO S.p\\.

Výkonný ředitel mezinárodních operací, 
Zástupce sdružení



PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup 
Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace 
podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu 
definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu 
variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží 
Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh 
(vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, 
popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle 
Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce 
stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod- 
článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového 
listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod- 
článku 13.2 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.



(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-clánku 
13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) 
přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list (součást Přílohy)
Název a evidenční číslo 
Stavby:

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS):
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 

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

Zhotovitel: [doplňte]

Pfilohv Změnového listu: 

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v 
elektronické verzí

1 Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - bud' Zhotovitel nebo Objednatel] 
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem

0 ,0 0

Podpis vyjadřuje souhlas se 
změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR 
určeného v rámci organizační 
struktury Věcně příslušného útvaru 
k vyjádření k ZBV [doplňte dle 
potřebvl

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu 
nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná 
osoba objednatele _ 
dle § 24 Směrnice GŘ č. 
18/2017)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré



DIL 2, CAST 4
FORMULÁŘ 1.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

v v

Pro: Ředitelství silnic a dálnic CR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od společnosti SALINI IMPREGILO S.p.A., IČO: 00830660155, DIČ: 02895590962, 
se sídlem na Via dei Missaglia 97, 201 42 Milán, Itálie, zapsané v Obchodní komoře -  Milán, 
Monzabrianza, Lodi -  Itálie

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady 
ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem ě. 143/2001 Sb,, o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutČže“l. ve znění 
pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 
zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce 
„D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632783 (dále 
„Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále ,,Smlouya“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:



• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání,

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public offícial) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Praze 24.1.2019

SÁj\lNI IMPkEGILO

Výkonný ředitel mezinárodních operací 
Zástupce sdružení



DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
Od: Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieftova 27,826 56 Bratislava SK ,zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka Č.581/B, 
podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické 
osoby pod označením Doprastav a.s., organizační složka Praha 
Se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00 
IČO: 492 81 429

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že 
respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále ..zákon o ochraně 
hospodářské soutěže“). ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli 
a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže 
v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín“, 
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632783 (dále „Veřejná zakázka“í.

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále ,,Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či fúnkee z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.



Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Praze 21.1.2019



Název veřejné zakázky: D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín 

Název seskupení: JV Salini Impregilo / Doprastav 

které tvoří:

Společnost SALINI IMPREGILO S.p.A., IČO: 00830660155, DIČ: 02895590962, 
se sídlem na Via dei Missaglia 97, 201 42 Milán, Itálie, zapsaná v Obchodní komoře -  Milán, 
Monzabrianza, Lodi - Itálie,

a

Společnost Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňova 27,826 56 Bratislava SK, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 
Č.581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční 
právnické osoby pod označením Doprastav a.s., organizační složka Praha 
se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 180 00 
IČ: 492 81 429
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D3 0310/11 
Hodějovice - Třebonín, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632783 (dále jen „uchazeč'4),

prohlašuje, že je srozuměn stím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

DIL 2, CAST 4

FORMULÁŘ 1.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Materiál Množství Jednotková cena bez DPH

Asfaltové směsy frézované 17 500 t H -  Kč/t
Ocelové konstrukce (svodidla, 
dopravní značky) 216,5 t Za cenu šrotu

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího


