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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

(Č. smlouvy objednatele: S-0692/DOP/2019, Č. smlouvy konzultanta: 7-0511-00/81)

mezi

objednatelem: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic

a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat ·
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.
konzultantem: VPÚ DECO PRAHA a.s. - ,,Společník l" ,,Správce"
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
zastoupeným: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.:
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze oddíl B, vložka 2368

konzultantem: FRAM Consult a.s. - ,,Společník 2"
se sídlem: Husitská 42, 130 00 Praha 3
IČ: 64948790
DIČ: CZ64948790
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 3682

konzultantem: SUDOP PRAHA a.s. - ,,Společník 3"
se sídlem: ' Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 6088
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konzultantem: GeoTec-GS, a.s. - ,,Společník 4"
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431
DIČ: CZ25103431
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 4524

konzultantem:
se sídlem:
IČ,
DIČ,

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
46347488
CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl B, vložka 785
(dále jen ,,konzultant") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)

Článek I.

Předmět smlouvy

l. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby
(dále jen ,,plnění"), a to dle zadáni' objednatele v tomto rozsahu a členění:

Výkon občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě:
,,II/116 Řevnice, sanace záchytného systému"

V rozsahu stanoveném Zvláštními obchodními podmínkami, uvedenými v Rámcové smlouvě
v příloze A bod l) ,,Stavby procesně a technicky méně náročné, n'. stavby s předpokládanou
hodnotou stavebních nákladů do 100. 000. 000,- KČ bez dph" a bod 3) ,, výkon koordinátora
BOZP".

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:
Projektová dokumentace pro provedení stavby (zpracovatel VPÚ DECO PRAHA a.s.,
Podbabská 1014/20, Praha 6, 160 00, IČO: 60193280) - viz příloha A;
Smlouva o dílo se stavebním zhotovitelem včetně všech příloh - viz příloha B;
Pravomocné stavební povolení - viz příloha F;
Zákony, normy a předpisy související s realizací předmětu díla, zejména pak ZTKP, TKP,
TP, apod.
Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž
splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (konzultant je zejména povinen dohlížet
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na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
htlp://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROPN}"zvv-v-]R(.)P byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončeně plnění převzít a konzultantovi zaplatit
dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou č. S-16587/DOP/2016 uzavřenou dne 16. 11. 2016 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen

za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého
rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 970 800 KČ
DPH: 203 868 Kč
včetně DPH: l 174 668 KČ

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami
uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

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

Ing. Milan Peška, vedoucí investic EU

e-mail:

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 12 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění
veřejné zakázky.
Předpokládaný termín zahájení: 03/2019

Předpokládaný termín dokončení: 03/2020
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2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Komunikace II/116 Řevnice: staničení II/I16 km 46,336 - 49,634

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb
1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující

dokumentaci:

PDPS, která byla součástí zadávacího řízení na zhotovitele stavby;

Pravomocné stavební povolení

DSP.

2. Pracovním personálem delegovaným jako stálý na tuto stavbu se rozumí tyto pozice
zastávané při plnění Smlouvy - není stanoven s ohledem na skutečnost, že se jedná o
občasný stavební dozor.

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z IROP . Konzultant se proto
zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele
dotace.

4. Ostatní podmínky, za kteíých bude plněna smlouva, jsou následující

- Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora realizovaný na stavbách
Středočeského kaje - viz příloha D;

- Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek - viz
příloha E;

(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.
DalŠí ustanovení

1. Konzultant souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Konzultant souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvo.j ČR, Ministerstva financí ČR. orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se konzultant zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Konzultant se zavazuje poskytovat příslušným
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související
s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy konzultant plnit
prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly
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povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat
objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má konzultant i v případě
dodavatelských subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení
l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:

Příloha A: Projektová dokumentace pro provedení stavby (zpracovatel VPÚ DECO
PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, Praha 6, 160 00, IČO: 60193280) - bude předáno k datu
výzvy k zahájení plnění;

Příloha B: Smlouva o dílo se stavebním Zhotovitelem včetně všech příloh - bude předáno k
datu výzvy k zahájení plnění;
Příloha C: Oceněný soupis prací - podrobná specifikace ceny;

Příloha D: Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora realizovaný na
stavbách Krajského úřadu, v platném znění včetně příloh;

Příloha E: Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění vC. příloh;

Příloha F: Pravomocné stavební povolení - bude předáno k datu výzvy k zahájení plnění
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a konzultant

jedno.
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 1 8 -03- 2019 V Praze dne A c'1'j

Martin Herman
r

,,,,,
Jméno: Ing. Lubor Hodánek, A

předseda představenstva
Ing. Václav sejk
místopředseda představenstva

radní pro oblast investic a veřejných zakázek Funkce:
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řádně oprávněn podepsat
nabídku za společnost ,,SUDOP
GROUP TDI - BOZP ve
StřKr.", na základě plné moci,
správce společnosti
VP ' RAHA a.s.

®
·J5 VPU DECO PRAHA a. s. Podbabská )0)4/20

160 00 Praha 6, ČIJ'
lČ 60193280, tj$c, ,,, "



Příloha C - Oceněný soupis prací
žlutě - ocení uchazeč

Služba - fu'nkČe počet počet dni" Počet dni Denní, Cena
· " ' . sazba )

měsíců v měsíci celkem KČ "
A) Technická dozorčí správa :
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) 12 11 132 5 500 726 000
Koordinátor BOZP 12 4 48 5 100 244 800
A Technická dozorčí správa - celkem: - ' CELKEM 970 800
Celkem bez DPH : 970 800

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování,
hardware, software, mobil, apod.
**) je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1
den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru
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