
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003618 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19TD20010012 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 
Název související veřejné zakázky:

1/35 Liberec Hodkovice nad Mohelkou - TDI

r  /.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:
zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

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

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
250 23 446
CZ25023446
Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 235748 
Společnost s ručením omezeným

Ing. František Beně, Ph.D., jednatel společnosti



tel: .........................
kontaktní osoba ve věcech technických: ................... 
e-mail: ...............................................
tel: ............... ..........
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník") na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo 
zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „Zakázka").

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 
výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis 
včetně specifikace je uveden v příloze ě. 1 Smlouvy (dále jen „Služby").

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, adresa: 1/35 Liberec Hodkovice nad Mohelkou. Výstupy služeb 
Poskytovatel předá Objednateli na adrese: ŘSD ČR správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 
55 Liberec 1.

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) 
a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV. této 
Smlouvy.

4. Je-li součástí plnění Poskytovatele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje kněmu Poskytovatel Objednateli 
nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům 
užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem 
udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut 
v ceně uvedené v čl. IV Smlouvy.

5. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o



ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)/), je 
Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy 
bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně 
vyzve.

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.11.2019 ode dne účinnosti 
této Smlouvy.

IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na 
základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí 
jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro 
danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 
Smlouvy (dále jen „Cena"). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých 
uhrazených faktur, nepřesáhne částku 244.950,- v Kč bez DPH.

Cena bez DPH: 244.950,- Kě

DPH: 51.439,50 Kě

Cena věetně DPH: 296.389,50 Kě

1. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH 
nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

2. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním 
převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  
faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb 
Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 
dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na



následující adresu Objednatele: ŘSD ČR správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 46 055 Liberec 
1.

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému 
rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 1 Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejm éna 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahoval 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhutč 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. 
Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnáeli) 
kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve 
lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti 
s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet 
Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

VI.
Odpovědnost za vady, pojištění

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb 
včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je 
povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb 
zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 60 měsíců ode dne 
převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu 
nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.

2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu 
po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne 
Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat 
namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.

3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové 
provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to 
dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.

4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, 
resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy 
odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.



5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu 
řešení Vytčení vady.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci 
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel 
povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.

7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad 
výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu 
Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. 
Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a 
instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Poskytovatel je 
povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu 
jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených 
Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení 
vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve 
smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele 
informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě 
v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.

8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve 
lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup 
Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že 
Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne 
převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že 
Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu 
z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a 
to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu 
neodstranění jejich vad.

9. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, 
prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě 
při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 500 000,- Kč. Tuto pojistnou 
smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit 
Objednateli k nahlédnutí.

VII.
Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se 
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Služeb 
stanovené v čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli 
Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.



VIII.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, žc 
Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily 
výběr nejvhodnější nabídky.

4. Smluvní stranyjsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní 
strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato 
porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany 
výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně 
odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně 
společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní 
strany.

5. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem 
prokazatelně doložené mamě vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

IX.
Registr smluv

1. Poskytovatel 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“). 
Poskytovatel 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.

2. Poskytovatel 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 § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

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

X.
Závěrečná ustanovení

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

Smlouvaje uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

2. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě.

3. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.



4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany olxír/.í 
po 2 (dvou) stejnopisech.

5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb - Rozpis Ceny Služeb 

Příloha č. 2 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

V Liberci dne 

Za Objednatele

V Liberci dne 

Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth 

Ředitel správy Liberec

Podpis oprávněné osob) Podpis oprávněné osoby



Tímto zplnomotňuji níže podepsaného
aby jm énem  společností IBR Consulting, s r. o , IČ ?S020446 , 

podával nabídky a uzavíiai smlouvy společností IBR Consulting, s, i . o, do vyše plnění 

2.000,000, Kč

Platnost této smlouvy je určena na dobu určitou od 1.1.2019 do S l.12.2019

Tuto plnou moc udělují jako statutární zástupce -  jednatel.

V Praze dne Ing. František Serte, Ph.D 
jednatel společnosti

IBR Consulting, s r o.



Název akce: „1/35 Liberec -  Hodkovice nad Mohelkou, výkon činnosti TDS"
Termín: délka realizace cca 8 měsíců, termín dle požadavku a upřesnění objednatele (ŘSD ČR - správa 
Liberec, předpoklad realizace 04 -11 /2019  = celkem 32. týdnů).

Popis služby Jedn. Poč.jedn. Kč/jedn. Celkem Kč
Jednání s objednatelem, převzetí PD a ostatních 
podkladů k prostudování

Obsaženo v celkové 
ceně za 

poskytované služby
Jednání a koordinace se zhotovitelem stavebních prací, 
předání staveniště zhotoviteli a předání dokončené 
stavby objednateli (kontrola SZZ + související 
administrativa) cca 35h

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

Technický dozor na stavbě v rámci přípravy, realizace a 
dokončení díla (32.týdnů xlOh)

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

Organizace kontrolních dnů Obsaženo 
v celkové ceně za 

poskytované služby
Zpracování aktuálních informací, kontrola soupisů 
provedených prací + ostatní administrativa

Obsaženo v celkové 
ceně za 

poskytované služby

Celkem 244.950,00 Kč
DPH 21 % 51.439,50 Kč
Celková cena vč. DPH 21% 296.389,50 Kč

Stavební dozor se při každém výkonu Činnosti na stavbě zapíše do stavebního deníku. Fakturace 
bude dle skutečně provedené práce.
Provádění výkonu občasného dozoru stavby se bude řídit:
Pravidly pro činnost stavebního dozoru u ŘSD ČR a dle metodického pokynu „ Výkon stavebního 
dozoru na stavbách pozemních komunikací" M D - OPK č.j.254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 
s účinností od 1.5.2006 a dodatku č. 1/2010, dále dle platných předpisů a zákonů souvisejících 
s činností TDS.

Schvalovat
- soupis prací předkládaný k fakturaci

předkládané zkoušky, měření a certifikáty výrobků zabudovaných do stavby, 
závěrečnou zprávu pro přejímku jednotlivých stavebních objektů a celé stavby, 
předkládané skutečné zaměření stavby a dílčí geometrické plány



Rozhodovat
- přebírání zakrývaných prací

Předkládat
- každý měsíc přehled fakturace po objektech

návrhy dodatků víceprací a méněprací odsouhlasených cenovým odborem ŘSD ČR 
návrhy na řešení stížností na provádění stavebních prací 
zprávu pro předpřejímací pochůzku (změny oproti PD, vady a nedodělky) 
zápis přejímky stavby (objektu) včetně všech dokladů
po kolaudaci dokumentaci skutečného provedení (potvrzenou zhotovitelem, GP a stavebním 
dozorem) a doklady dle seznamu pro archivaci 
vyplněný evidenční list stavby 
závěrečné vyhodnocení akce pro SFDI
protokol „ Přehled technicko -  ekonomických údajů o stavbě a nebo její dokončené části pro 
její zavedení do účetnictví a majetkové správy".

Datum: 04/03/2019

Vypracoval:

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215,190 00 Praha 9

www.ibrconsulting.cz

http://www.ibrconsulting.cz


Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných /aká/kách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č, 134/2016 S b ., o zadávání veřejných z a k á z e k  

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 19.02*2019

1. Identifikační údaje o dodavateli
1A . Obchodní firma/Mázev
IBR Consulting, s.r.o.
1.2. Sídlo
Sokolovská 362/215 
19000 Praha Vysočany 
Česká republika
1.3. IČO 
25023446

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členu Funkce ve statutárním orgánu
ing. František Benč jednatel

Způsobjednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle;
• § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1. -  14. tohoto výpisu),

• § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

• § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídia splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

• § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

• § 74 odst, 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídia dodavatele.



SUíina ? /  i

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1 § 77 o d s t 1 -  profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 o d s t 2 písnrt. a) -  oprávnění k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory
činnosti

Datum
vystavení

Datum
platností

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Magistrát 
města Liberec

Poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdrávi pří práci 10.05.2012

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Magistrát 
města Liberce Projektová Činnost ve výstavbě 21.09.2011

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Magistrát 
města Liberce

Výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona

Viz. poznámka 1
za tabulkou 21.09.2011

Pozn. 1
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) -  odborná způsobilost

Název dokladu Obsah dokladu Vystavil Datum
vystavení

Datum
platnosti

Osvědčení o autorizaci 
21923

Ing. Zdeněk Kadlec, autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní stavby ČKAIT 02.12.1999

Osvědčení o autorizací 
21594

Aleš Bednář, autorizovaný technik v oboru pozemní 
stavby ČKAIT 24.06.1999

Osvědčení o autorizaci 
35264

Petr Mai, autorizovaný technik v oboru mosty a 
inženýrské konstrokce ČKAIT 11.03.2014

Osvědčení o autorizaci 
37243

Aleš Bednář, autorizovaný technik v oboru dopravní 
stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 08.10,2014

Osvědčení o autorizaci 
30657

Igor Stařecký, autorizovaný stavitel v oboru mosty a 
Inženýrské konstrukce ČKAIT 04.03.2008

Osvědčení o autorizaci 
23618

Ing. Ivana Čichá, autorizovaný inženýr v oboru 
vodohospodářské stavby ČKAIT 03.12.2002

Osvědčení o autorizaci 
27171

Ing. Jan Hesoun, autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní stavby ČKAIT 28.02.2006

Osvědčení o autorizaci 
35402

Ing. David Haj íček, autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby ČKAIT 08.06.2011

Osvědčení o autorizaci 
38015

Ing. Martin Dostál, autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní stavby ČKAIT 13.04.2016

Osvědčení o autorizaci 
30314

Ing. Martin Dostál, autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby ČKAIT 13.06.2007

Osvědčení o autorizaci 
36908

Ing, Pavel Šindelář, autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní stavby ČKAIT 12.02.2014

Osvědčení o autorizaci ing. Pavel Šindelář, autorizovaný inženýr v oboru ČKAIT 26.06,2003



24031 městské inženýrství

Ck a it 09.11 2005

—

Osvědčení o autorizaci 
27055

ing. Pavel Šindelář, autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby

Osvědčení o autorizaci 
24381

Ing. Petr Hofmann, autorizovaný inženýr v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 02.03.2004

Osvědčení o autorizací 
35259

Petr Kopecký, autorizovaný stavitel v oboru dopravní 
stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 16.06.2011

Osvědčení o autorizaci 
30853

Ing. Vít Lášek, autorizovaný inženýr v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ČKAH 24.00.2008

Osvědčení 
TÚV/7/KOO/2015

Ing. Zdeněk Kadlec, odborně způsobilý k činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi

TÚV SUD 
Czech s.r.o. 25,03.2015 25.03.2020

Osvědčení
TUV/26/KOO/2015

Petr Mai, odborně způsobilý k Činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi

TUV SUD
Czech s.r.o. 08.07.2015 08.07.2020

Osvědčení
T0V/27/KOO/2015

Petr Kopecký, odborně způsobilý k činností 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi

TUV SOD 
Czech s.r.o. 08.07.2015 08.07.2020

Osvědčení
T0V/24/KOO/2017

Ing. Petr Hofmann, odborně způsobilý k Činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na 
staveništi

TUV SUD
Czech s.r.o. 12.07.2017 12.07.2022

Osvědčení
VUBP/83/KOO/2015

Ing. Pavel šindelář, odborně způsobilý k činnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi

VÚBP, v.v.i. 19.05.2015 19.05.2020

Osvědčení
TU V/13/KOO/2016

Igor Stařecký, odborně způsobilý k činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na 
staveništi

TOV SOD 
Czech s.r.o. 12.04,2016 12.04.2021

Osvědčení
T0V/25/KOD/2017

Ing. Josef Mikeš, odborně způsobilý k činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi

TUV SOD 
Czech s.r.o. 12.07.2017 12.07.2022

Osvědčení 
TÚV/08/KOD/2017

Aleš Bednář, odborně způsobilý k Činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi

TOV SUD 
Czech s.r.o. 27.01.2017 27.01.2022

Osvědčení 
TG V/83/PREV/2013

Aleš Bednář, odborně způsobilý k prevenci rizik v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

TOV SOD 
Czech s.r.o. 18.12.2013

Osvědčení 
TÚV/26/KOO/2017

Ing. David Haj íček, odborné způsobilý k činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi

TOV SOD 
Czech s.r.o. 12.07.2017 12,07,2022

4„ Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 25.10.2011. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 06.06.2018.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 19.02.2019 

Evidenční číslo: CP2019001292



Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Ověřuji pod pořadovým číslem MCP09/008588/2019, že tato listina, která 
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z 
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně 
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v 
elektronické podobě.

Ověřující osoba:

Vystavil: Městská ě á s tf t^ h a  9 dne 19.02. 2019

Podpis



MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací
nábř. Ludvíka Svobody 12/22,11# 15 PRAHA 1

c j . : 127/2015-120-TN/29

V souladu s Metodickým pokynem Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD~ 
OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26, 4, 2006 ve znění Dodatku č. ! MD-OSI č.j. 999/G9-910-IPK/l 
ze dne 17, 12. 2009 Ministerstvo dopravy -  Odbor pozemních komunikací

vydává 

/

k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací

číslo 236/2015
pro

Oprávnění se vydává pro stupeň II a skupinu odbornosti pozemní komunikace (včetně 
propustků).

Oprávnění platí do 30.11. 2020 

V Praze dne 30. listopadu 2015



MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací
nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRA HA 1

ě.j.: 127/2015-120-TN/23

V souladu s Metodickým pokynem Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikaci MD- 
OPK fi.j. 254/06-I20-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 ve znění Dodatku č. I MD-OSJ č.j. 999/09-910-IPK/I 
ze dne 17, 12. 2009 Ministerstvo dopravy -  Odbor pozemních komunikací

vydává

OTirÁVNĚNÍ
k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací

č ís lo  2 3 0 /2 0 1 5
pro

Oprávnění se vydává pro stupeň III a skupinu odbornosti trubní vedení.

Oprávnění platí do 30. II. 2020

V Praze dne 30. listopadu 2015



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
......... ............................................
Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
.............................................................................
...........................................
..........................................
......................... ............................... ....................
....................
....................

a

IB R  Consulting, s.r.o.
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:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
250 23 446
CZ25023446
Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 235748 
Společnost s ručením omezeným 
......................... ....... ....... ............................ 
Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti 
...................... ................... 
................................... 
............... . ..... ... ..  
........ ...........
.............................................. 
..... .. .. . . .. .... .. .. . . ..

(dále jen „Zpracovatel'* nebo „Prvotní Zpracovatel")

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")
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Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva").

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou" se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

„Osobními údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovateie (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem" se rozumí jakýkoliv pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů proKázat existerci 
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušen zabezpečen : osocmc- 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému orstuou nebe k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, popadne k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k utoženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným O scerm  údajům 
Správce.

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v scuvis:osť se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96;46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Ú?edmm věsť^ku Evrocs\é v e l " ?  
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré náredn? předpisy uoraviTcí esormm- úca Ů
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