
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

uzavřená na základě Rámcové smlouvy na TDI (2017), 01UK-002943 (dále jen „Rámcová
smlouva")

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006088 
Číslo smlouvy konzultanta: xxx

Název veřejné zakázky:
„Dl Modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín, Výkon TDI“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

mezí

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

a

-AG+BUNG-CZ TDI“2. Sdružením „IBR+SGS+ACZ+BUNG 
zastoupeným vedoucím společníkem 
IBR Consulting, s. r. o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
25023446
CZ25023446
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 235748
společnost s ručením omezeným
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

společník: SGS Czech Republic, s. r. o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
zastoupený:
IČO: 48589241 DIČ: CZ48589241
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205

společník: SG Geotechnika, a. s. (dříve ARCADIS CZ a. s.)
se sídlem: Geologická 4 čp. 988, 152 00 Praha 5
zastoupený:

IČO: 41192168 DIČ: CZ
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

společník: BUNG Ingenieure AG
se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo
zastoupený:
IČO: HRB 337392
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl 
B, vložka 337392

společník: BUNG CZ s. r. o
se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha
zastoupený:

IČO: 27454576 DIČ: CZ27454576
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589 
(dále jen „Konzultant") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „Smlouva")

Článek I.
Předmět Smlouvy

I. Konzultant se zavazuje poskytnout pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
služby (dále jen „plnění"), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
- Komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na 
předpokládané délce stavby.
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Předmětem služeb je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) na akci „Dl 
Modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov- EXIT 134 Měřín, TDI -  rozsah prací je 
definován rámcovou smlouvou.
Náklady na místo výkonu činnosti TDI zajišťuje objednatel.

1. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami 
uvedenými v Rámcové smlouvě.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Konzultantovi zaplatit dohodnutou 
cenu podle Smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou 
ev. č. 01UK-002943, uzavřenou dne 24. 1. 2019

Článek II.
Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci Smlouvy náleží Konzultantovi 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: 46 304 550,00 Kč
DPH: 9 723 955,50 Kč
včetně DPH: 56 028 505,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 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 věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: na výzvu objednatele 
doba plnění: 49 měsíců od zahájení plnění
předpokládaný termín dokončení prací: 31.3. 2023 (Platí ale Obchodní podmínky a záleží 
na termínu zahájení výkonu činnosti TDI dle Výzvy)
specifikace případných etap: nejsou specifikovány.
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2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D l, km 119, 300 -  134,014

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové smlouvy, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: -viz. Příloha č. 2 -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran 
poskytované objednatelem.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto ělánku Smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
díla, si Konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová smlouva. Pro změnu 
sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého Konzultant prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky44, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové smlouvě 
a Zvláštní příloze k nabídce Konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb 

pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové smlouvy na plnění 
Smlouvy, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:

-  Asistent správce stavby
-  Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
-  Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
-  Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Ostatní členové týmu budou delegování podle potřeby v rozsahu dle Soupisu prací.

6. Objednatel poskytne Konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště. 
Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby. Více viz. Příloha ě. 2.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultanty na základě této Rámcové 
smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 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)), jsou Konzultanté povinni zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy budou Konzultanté v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo 
získaných pro Objednatele, jsou povinni na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu 
o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové smlouvy.
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Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem ě. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace ceny
2. Příloha ě. 2 - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované 

objednatelem
5. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a konzultant 

dva.
6. 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 2 1 *05- 2019 V Praze dne 7. 5. 2019

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Konzultanta: Sdružení 
„IBR+SGS+ACZ+BUNG- 
AG+BUNG-CZ TDI“ 
vedoucí společník 
IBR Consulting, s. r. o.

Oprávněný podpis (podpisy)
Oprávněný podpis (podpisy)
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Rámcová smlouva na TDI (2017)

AKCE: D1 Modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín, výkon technického dozoru stavebníka

A) Celkem: CELKEM 20 544 970
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 25 372 580
C) Experti posuzujíc! projektovou dokumentace • celkem: CELKEM 387 000
Celkem (bez D P H ): 46 304 550



Příloha č. 2
Stavba - Dl modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY 
OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

1. Personál
1.1 Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v ods.IV. čl.5 Prováděcí 
Smlouvy.

Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění 
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu 
s Pověřením od Objednatele/Správce stavby.

1.2 Personál objednatele
Objednatele budou na stavbě zastupovat odpovědné osoby s Pověřením 
Objednatele/Správce stavby.

2. Podklady, vybavení a zařízení
2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:
- DSP - (Originál oražené DSP bude k dispozici na stavbě v kanceláři vedoucího TDS)

- stavební povolení (Č.j.: 597/2016-910-IPK/l6 a Č.j.:DOP/22519/2016/3340/2016- 
po/5) a územní rozhodnutí (Č.j.: VÝST/15703/2014/2881/2015/ll-ro) - 1 paré

- ZDS (PDPS) Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby - 1 paré

- Smlouva 02PT-005424 mezi ŘSD ČR a Zhotovitelem Díla „Společnost Dl modernizace
- úsek 16“ -1 paré

-Zápis z předání staveniště Zhotoviteli ze dne 5.2.2019

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště. 
Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby.

3. Služby od třetích stran
Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě prokazatelně 
nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespadající do 
kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.


