
JÍL  
Jii r ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č. j.: 54310/348/19 Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 
18101 -1/46 Dvorce -  průtah, I. etapa, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 
P19V00153217 (dále jen „Zakázka44), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že 
rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný 
dodavatel"):

SILNICE MORAVA s.r.o.
se sídlem: Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
IČO: 25357352

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu 
s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH ] UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:
Datum: 23.04.2019 09:52:38 +02:00



PŘÍLOHA

Název stavby: 18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. etapa

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 SILNICE MORAVA s.r.o. 
Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

Doba pro dokončení 1.1.9 91 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 63 kalendářních dnů

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ...........................
Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 Minimální záruční doba požadovaná 

zadavatelem činí 48 měsíců pro komunikace 
(asfaltové souvrství) a ostatní obj ekty s 
výjimkou:
(i) mostních a inženýrských konstrukcí (SO 
02 a 03) - 60 měsíců
(ii) prvků vodorovného dopravního značení 
(plast), pro které platí Záruční doba dle čl. 2 
kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu 
PPK -  VZ (36 měsíců VDZ plast, 12 měsíců 
VDZ barva) (www.rsd.cz)

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová
zaplatit smluvní pokutu určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000,- Kč za každý případ porušení
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
44.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
8.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se
12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 

provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
17.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
1.700,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE

ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle 
Článku 10 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 Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli 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 Objednatel 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) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového 
listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel 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 10.5 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 nemohou být práce obsažené v 
tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování 
(fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování 
(fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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verze 1.1 11. 9. 2018

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
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Technickou specifikací tvoří:
A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky objednatele

D) Část IV -  Specifikace zakázky

„18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. etapa“

Stránka 2 z 14



18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. etapa“

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně
čj. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016

1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016

1. 4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce
č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 8 - Litý asfalt
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu

č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 12 - Trvalé oplocení
č.j. 230/08-910-IPK/1 
ze dne 12. 3. 2008

1. 4. 2008

Kapitola 13 - Vegetační úpravy
č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006

1. 9. 2006

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 
zařízení

č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015

1. 4. 2015
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18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. etapa“

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací
č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny
č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011

Kapitola 18 - Beton pro konstrukce
č. j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016

15. 1. 2016

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a 
konstrukce

č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015

23. 4. 2015

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí

č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018

10. 9. 2018

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 21 - Izolace proti vodě
č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 22 - Mostní ložiska č.j. 124/2018-120-TN/1 
ze dne 18. 5. 2018 1. 6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry
č.j. 653/ 07/910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007

1. 9. 2007

Kapitola 24 - Tunely
č.j. 341/07-910-IPK/1 
ze dne 20. 4.2007

1. 5. 2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 
nátěry vozovek

č.j. 9/2015-120-TN/4 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy
č.j. 291/2016-120-TN/9 
ze dne 7. 12. 2016

10.12 . 2016

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
č.j. 1001/09-910-IPK/1 
ze dne 17. 12. 2009

1. 1. 2010

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.
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18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. etapa“

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP)

„18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. etapa“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 -  Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 
objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.
Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 
smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 
betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

KAPITOLA 1 

VŠEOBECNĚ

1.8 STAVENIŠTĚ se doplňuje:
Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení 
obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a 
po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo 
staveniště hradí zhotovitel.

1.8.1 Předání Staveniště se doplňuje:
Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy 
zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a 
zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup 
k objektům podél celé stavby.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:
Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu (provizorní dopravní 
značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KÚ o povolení 
uzavírky zajistí zhotovitel).
Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu 
zůstává během stavby majetkem zhotovitele.
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18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. etapa“

1.8.10 Základní podmínky pro užívání Staveniště
čl. 8 se doplňuje:
Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem 
neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

1.9.4 Ochranná pásma a chráněná území se doplňuje:
Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů 
a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

1.12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:
Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo 
kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

1.12.5 Ochrana povrchových a podzemních vod 
1. věta se upřesňuje:
V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod

1.12.6 Odpady se doplňuje:
Podmínkou je, že vyzískanou vyfrézovanou asfaltovou směs (za cenu min. 85,08 
Kč/t bez DPH) a ocelové konstrukce (cena za výkup v místě a čase obvyklá). Pro 
odkoupení vytěženého materiálu bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

KAPITOLA 2 

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

2.9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.9.2 Deponie, mezideponie a ukládání na skládky se doplňuje:
Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.

KAPITOLA 7

HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY 

7.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ, KONTROLNÍ ZKOUŠKY

7.5.2 Kontrolní zkoušky se doplňuje:
V rámci kontrolních zkoušek zhotovitel zahrne do Kontrolního zkušebního plánu 
mimo zkoušek uvedených v Tab. 4 měření IRI multifunkčním zařízením, které bude 
součástí souboru kontrolních zkoušek v rámci ověření kvality díla. Kontrolní 
zkoušky hotové asfaltové vrstvy ve smyslu provedení zkoušky spojení
vrstev budou provedeny mimo jiné i mezi podkladem a první nově zřízenou 
asfaltovou vrstvou (parametry budou odpovídat spojení následujících asfaltových 
vrstev).

7.5.4 Zkušební postupy se doplňuje:
Zhotovitel provede odběr jádrových vývrtů ve dvou etapách, z ložné vrstvy 
a z vrstvy obrusné. Rozsah zkoušek a jejich četnost bude odpovídat požadavkům 
Tab. 4.
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ČÁST III -  DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky:

- vlastnit obalovnu nebo mít smluvně zajištěné dodávky směsí v dopravní vzdálenosti 
v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120 t/hod. Obalovna musí být schopna 
vyrobit asfaltové směsi tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP kapitola 7) pro 
předmětnou stavbu, přičemž tyto vyráběné asfaltové směsi musí mít před zahájením 
pokládky platné průkazní zkoušky;

- disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové 
specifikaci a parametrech, které bude v rámci realizace stavby používat:

• 2 kusy finisheru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku plné šířky 
vozovky (tj. min. 3,5 m);

• 3 kusy silničních válců nad 3,5 t.

Objednatel se Zhotovitelem uzavře při uvedení stavby do provozu Dohodu o předčasném 
užívání Díla, Sekce nebo části Díla, jejíž závazný návrh je přílohou této Technické 
specifikace.

[Pozn. pro účastníka: Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla bude 
uzavřena dle závazného znění v listinné podobě. Tento text bude vymazán.]
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ČÁST IV - SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Jedná se o provozní škody (staré vysprávky, podélné trhliny, příčné trhliny, mozaikové 
trhliny, ztráta asfaltového tmele, výtluky, síťové trhliny) na silnici I/46 v průtahu obcí 
Dvorce, km 81,263 -  82,975 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání 
komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního 
provozu.
Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním stávající živičné vrstvy v tl. 120 mm, 
lokální sanací podkladní asf. vrstvy (odstranění podkladní vrstvy v tl. 50 mm, aplikací 
spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,70 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACP 16 + tl. 
50 mm), nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,70 kg/m2, pokládkou asf. 
betonu ACL 22 S mod v tl. 80 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 
0,40 kg/m2 a pokládkou asf. betonu ACO 11 S mod v tl. 40 mm. Celková výměra 
nepřesáhne 14 674,65 m2. Součástí opravy bude oprava propustku ev.č. 46-307p, 
rekonstrukce stávající navazující opěrné zdi, provedení obnovy VDZ (barva, resp. plast- 
profil nehlučný a hladký), výšková úprava poklopů, mříží a krycích hrnců šoupat, 
odtěžení tělesa krajnice v š. 0,5-0,75 m a tl. 0,18 m, dosypání krajnice recyklátem, 
doplnění směrových sloupků plastových (vč bet. patky), demontáž stávajících a montáž 
nových zapuštěných dopravních knoflíků a obnova bezpečnostního protismykového 
povrchu dle TP 213. Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.
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PŘÍLOHA Č. 1

ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK STAVBY
(ZTKP)

„18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. etapa“

ZÁVAZNÝ VZOR DOHODY O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ 
DÍLA, SEKCE NEBO ČÁSTI DÍLA
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Dohoda
o předčasném užívání 

Díla, Sekce nebo části Díla

číslo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

Bankovní spojení: ........................................

Číslo účtu: ........................................

Jehož jménem jedná:........................................

(dále jen „Objednatel“)

a

se sídlem ........................................

IČO, DIČ: ........................................

Bankovní spojení: ........................................

Číslo účtu: ........................................

Jehož jménem jedná:........................................

Zapsaný v obchodním rejstříku u ..................soudu v

oddíl......................vložka..................

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto

D o h o d u
o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu 

[bude doplněn název Díla, Sekce nebo části Díla] (dále jen „Dílo“)
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(dále jen „Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. [bude doplněno] 
ze dne [bude doplněno] ve znění uzavřených Dodatků na akci ([bude doplněno] (dále jen 
Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a po zvážení všech 
ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto 
Dohodou právně vázáni, se strany dohodly takto:

I.

Předmět Dohody

1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích 
k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.

2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla 
před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních 
podmínek pro stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném 
Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona.

II.

1)

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2) článku II. 
této Dohody, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení 
Pod-článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel
i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od [bude doplněno] do 
[bude doplněno] (uvést u zprovoznění Díla poslední den Lhůty pro dokončení/u 
zprovoznění Sekce nebo části Díla termín, kdy se předpokládá vydání protokolu o převzetí 
ve vztahu k Sekci nebo části Díla), za podmínek uvedených a specifikovaných v této 
Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek (dále jen „Doba 
předčasného užívání Díla“).

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že 
odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla za 
podmínek této Dohody před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho 
uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení 
nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.

3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených 
podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. 
V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.
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4) Zhotovitel se zavazuje uzavřít Dohodu o předčasném užívání v nezměněném v znění jako 
je znění této Dohody o předčasném užívání na další období v případě, že nedojde k vydání 
protokolu o převzetí prací z důvodu, které jsou výhradně na straně Zhotovitele.

„18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. etapa“

III.

Podmínky předčasného užívání

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.
2) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy v souvislosti s předčasným 

užíváním se upřesňují následovně:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou 
odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby 
vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle 
článku III. odst. 2) písm. B.

2) Při provádění prací v průběhu předčasného užívání plnit i nadále podmínky uvedené ve

3)

4)

stavebním povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním 
úřadem [bude doplněno].
Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu 
předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude doplněno].
Zajistit potřebné podklady, které má zhotovitel povinnost předložit dle Smlouvy a které 
jsou nutné k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit 
všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí, které má zhotovitel 
povinnost dle Smlouvy předložit.

5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla, kterou nemá povinnost zajišťovat ve smyslu článku III. 
odst. 2) písm. B. Dohody objednatel a údržbu dopravního značení stanoveného v rámci 
přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání 
Díla uvedenou v této Dohodě.

6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem anebo nezpůsobené 
v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních 
nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, 
a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.

7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem 
zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele 
zajistit a hradit zimní údržbu.

8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného 
užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Dílo dokončeno v rozsahu
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nezbytném podle Smlouvy pro vydání Protokolu o převzetí nejpozději ke dni ukončení 
Doby předčasného užívání Díla.

B. Povinnosti Objednatele:
1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do 

předčasného užívání, které zajišťuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatní podklady 
potřebné k uvedení Díla do předčasného užívání, které Zhotovitel nezajišťuje a 
v součinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.

2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstraňování důsledků předčasného 
užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.

3) Zajistit věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených v důsledku 
veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a to 
s uvedením do původního stavu. Zajistit běžnou údržbu Díla v rozsahu potřebném pro 
zajištění sjízdnosti Díla uváděného do předčasného užívání. Tímto ustanovením není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.

4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a 
Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními 
předpisy.

5) Zajistit zimní údržbu Díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby 
po Dobu předčasného užívání Díla.

IV.

Běh záruční doby

Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční 
doby Díla dle Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká 
uplynutím Doby předčasného užívání Díla nebo vydáním Protokolu o převzetí Díla, podle 
toho, co nastane dříve.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží 
Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.

3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou 
písemných dodatků k této Dohodě.

4) Strany Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že 
nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy.
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5) Součástí Dohody jsou tyto přílohy:
I. Zápis z technické prohlídky Díla včetně výčtu nedokončených prací a případných 

vad ke dni sepsání zápisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)
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V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
IČO: 25357352
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. 
etapa, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0065658 (dále jen „dodavatel“), 
prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena 
v Kč bez DPH

frézované asfaltové směsi 4 255,15 t 85,08

Ocelové konstrukce 0,5 t
cena za výkupu šrotu

(v místě a čase 
obvyklá)

Dodavatel 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. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou 
dobu realizace zakázky.
Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou 
vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se 
zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
IČO: 25357352
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 18101 - I/46 Dvorce -  průtah, I. etapa, 
číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0065658 (dále jen „dodavatel“),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů:

v
Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé

Frézování 
VDZ, SDZ, PDZ 

Op. zeď
Oprava propustku

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby
Netýká se

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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