
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/9 Dubá - Jestřebí

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ :65993390 
DIČ: CZ65993390
z a s to u p e n ý m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ,  ředitelem správy Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 
Liberec
číslo smlouvy: 09EU-001876
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

1/9 Dubá -  Jestřebí COLAS-SaM
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
IČ: 261 77 005 
DIČ: CZ26177005
zápis do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
zastoupený:

ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný zástupce společnosti

Společník:
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 
IČ: 250 18 094 
DIČ: CZ25018094
zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 972 
zastoupený:

předseda představenstva
číslo smlouvy:
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/9 Dubá - Jestřebí, ISPROFIN 500 111 0006 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 
50 839 768,55 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

N á z e v  s ta v b y N a b íd k o v á  c e n a  s ta v b v  
v K č b ez  D P H

D P H C e lk o v á  n a b íd k o v á  
c e n a  s ta v b y  v  K č  

v č e tn ě  D P H

m (b ) O1 II 'S
' +

1/9 Dubá - Jestřebí 50  8 3 9  7 6 8 ,5 5  K č 10 6 7 6  3 5 1 ,4 0  K č 61 5 1 6  1 1 9 ,9 5  K č
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R ezerva  10 %■ 
(d)

■ dph : 
(e)

R ezerv a  v četn ě  D P H

1/9 Dubá - Jestřebí 5 0 8 3  9 7 6 ,8 6  K č 1 0 6 7  6 3 5 ,1 4  K č 6 151 6 1 1 ,9 9  K č

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

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim 
připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce 1/9 Dubá - Jestřebí, 
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 496918.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č.
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací ~ výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 

1, části 4 zadávací dokumentace)
Program prací, Časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 
formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
Systém výstupní kontroly RSD (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace s přílohou)

- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář
4,4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 23.9.2014.

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 o dílo.
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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 o dílo.

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

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a tři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

*
Z5 -11- 2014

r> _ j 1 '.'pí /
Datum:__________________  ̂ [_________  Datum:_____

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce: ředitel správy Liberec

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _
Jméno:
Funkce: ředitel divize Silniční stavitelství 
a zplnomocněný zástupce společnosti 
COLAS CZ, a.s.

PODEPSÁN 
Jm éno:'
Funkce: předseda předstveiistva 
SaM silnice a mosty a.s.

za dodavatele/zhotovitele
1/9 Dubá -  Jestřebí COLAS-SaM
(COLAS CZ, a.s. -  vedoucí společník, 
SaM silnice a mosty a.s. -  společník)
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NÁZEV STAVBY: 1/9 Duba - Jestřcbí
PRO: Ředitelství silnic » dálnic České republiky, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/9 Dubá - 
JestřebD, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a 
Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentu, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní 
přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1 a 2 ze dne 3.10.2014, e, 3 a 4 ze dne 
10.10.2014.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu;

Název stavby Nabídková cena stavby 
v Kč bez DPH*

DPH Celková nabídková cena 
stavby v Kč včetně DPH

60 (b) -  DPH z 
částky (a)

(c) = (B) + (b)

1/9 Dubá - Jesířebí 50 839 768,55 Kč 10 676 351,40 Kč 61 516 119,95 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nej nižší nabídkové 
ceny

Rezerva DPH Rezerva
10 % (e) včetně DPH

(d) (Q
5 083 976,86 Kč 1 067 635,14 Kč ' 6 151 611,99 Kč

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

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v 
jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučné na rozhodnutí 
zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem c, 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon") platit po celou dobil běhu zadávací lhůty, a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty, Potvrzujeme, že 
Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/9 Dubá - Jestřebí

(d) Dodatky smluvních podmínek o.
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(í) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4,4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 

1, části 4 zadávací dokumentace)
- Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 

formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4,4.7 dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace s přílohami)

[- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář
4,4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]
~ Přehled patentu, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme 
s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny .mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky,

Uznáváme, že proces případného přijeti naší nabídky se řídl zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky, Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy o dílo v případe, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis funkce: ředitel divize Silniční stavitelství

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti COLAS CZ, a.s. 
(vedoucí společník společnosti „1/9 Duba -  Jestřebí COLAS-SaM"),
Adresa: Ke Klíěovu 9,190 00 Praha 9 
Datum: 20.10,2014
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.PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby; 1/9 Dubá - Jestrebí

Název článku
obchodních
podmínek

Číslo
článku
obchodničil
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa 
objednatele

U . 2.2, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa 
dodavatele

1.1.2.3,1.3 „1/9 Dubá -  Jestrebí COLAS-SaM" (společnost) 
Ke Klíčoval 9 
190 00 Praha 9

Vedoucí společník 
COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9 
190 00 Praha 9

Společník
SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129 
470 01 Česká Lípa

Název a adresa 
správce stavby

1.1.2.4, 1.3 ŘSD ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 
Liberec 1

Doba pro uvedení 
stavby do provozu

1.1.6.11 Do 31.7,2016

Doba pro dokončení 
stavby

1.1.3.3 ' Do 31.7.2016

Záruční doba 1.1.3.7 (a) 60 měsíců
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 1/9 Dubá - Jestřábí
Stavební práce v otevřeném řízení

Název článku
obchodních
podmínek

Číslo
Článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení 
/ prací, pro něž je v Technických, p o dm Inkách uvedena 
záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
záruční doby uvedené v Technických podmínkách u 
příslušného materiálu / zařízeni / technického zařízení / 
práce

Výše Rezervy 1.1.4.11 10 % Přijaté ceny stavby bez DPPI

Části stavby 1.1.5.6. jednotlivé stavební objekty

Stavba 1.1.6.19 1/9 Dubá - Jestřebí

Elektronické 
přenosové systémy

1.3 fax

e-mail

Použité právo 1.4 právo České republiky

Rozhodující jazyk 1.4 čeština

Komunikační jazyk 1.4 čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 ode dne zahájení prací oznámeného dle cl. 8.1 
obchodních podmínek

Výše bankovní 
záruky za provedení 
díla

4.2 10 % Přijaté ceny stavby bez DPPI

Smluvní pokuta za 
včasné nevystavení. 
nebo neudržování 
v platnosti bankovní 
záruky za provedení 
díla

4.2 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní 
záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o 
dílo

ii
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Název článku
obchodních
podmínek

Číslo
článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Smluvní pokuta za 
porušení povinnosti 
zhotovitele zajistit, 
že žádný z jeho 
podzhotoviíelů ani 
dodavatelů 11a 
nižších úrovních 
sub do davatel ského 
řetězce v minulosti 
ani v budoucnosti 
nebude vykonávat 
stanovené činnosti

4.4 1,000,000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

Výše bankovní 
zámky za odstranění 
vad

4.25 3% Ceny díla bez DPH

Smluvní pokuta za 
včasné nevystavení 
nebo neudržování 
v platnosti bankovní 
záruky za odstranění 
vad

4.25 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní 
zámky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy 
0 dílo

Smluvní pokuty za 
porušení dalších 
povinností 
zhotovitele

4.29 a) 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den prodlení

4.29 b) 10.000,“ Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo 
udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 
18. Smlouvy 0 dílo

4.29 c) 5,000," KČ.za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den trvání takového porušení

4.29 d) 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den trvání takového porušení

4.29 e) 50,000," Kč za každou započatou hodinu prodlení 
s odstraněním, každého jednotlivého případu znečištění 
pozemní komunikace

4.29 g) 10,000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den trvání takového porušení
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Název článku 
obchodních
podmínek

Číslo
Článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

4.29 h) 100 000,“ Kč za každý jednotlivý případ porušení

Maximální celková 
výše smluvních 
pokut:

4.29 30% z přijaté ceny stavby bez DPPI

Smluvní pokuta za 
porušení povinnosti 
zhotovitele 
postupovat tak, aby 
nedošlo k porušení 
právních povinností 
objednatele

4,30 Smluvní pokutačiní (i) 100.000,-Kč za každý jednotlivý 
případ porušení čl. 4.30 a současně (íi) 5.000,- ICČ za 
každý započatý den a osobu, do jejíhož právaje 
zasahováno,

Smluvní pokuta 8.7 nedodržení Doby pro dokončení stavby:

500.000,-Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s dokončením díla v době pro dokončení

nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu:

1.000,000,- Kč za každý započatý den prodlení 
zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení stavby do provozu

Procentní odpočty, 
jejichž
prostřednictvím 
bude splácena 
záloha

14.2 15%

Měna platby 14.15 koruna česká, podle Dopíšu nabídky

Výše částky, 
s jejímž zaplacením 
musí být objednatel 
v prodlení, aby 
zhotovitel mohl za 
současného splnění 
příslušných 
podmínek odstoupit 
od Smlouvy o dílo

16,2 c) nejméně 30 % z přijaté ceny stavby bez DPH

Výše pojistného 
plnění

18.1 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny 
do té doby provedených prací bez DPH
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Název článku
obchodních
podmínek

Číslo
článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Minimální Částka 
pojistného krytí

18.2 1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému 
porušení více povinností zhotovitele, jejíchž splnění je zajištěno různými smluvními 
pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a 
to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných 
platbách budou zasílány objednateli najím předepsanýcbjíomiulářích.

Datum: 20.10.2014

ředitel divize Silniční stavitelství 
a zplnomocněný zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s. (vedoucí společník společnosti „1/9 Duba -  Jestřebí COLAS-$aM“),
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: 1/9 Duba - Jestřebí

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „1/9 
Dubá - Jestřebí", jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem, jejich trvalého dodržování 
v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 
kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě 
uchazeče, nebo osoby uchazečeín ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby 
ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) 
ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče 
ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ií) v 
takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro 
stavbu, jež je předmětem této zakázky:

SO 101 pol. č. 572 133 iniitmění postřik z emulze do 1,5 kg/m2 
SO 101 pol. č. 572 214 spojovací postřik z modifik.emulze do 0,5 kg/m2
SO 101 pol. č. 574 134 asfaltový beton íř.l modifikovaný ti 40mm
SO 101 pol. č. 574 144 asfaltový beton tř i  modifikovaný tl. 50mm
S O 101 p o 1. č, 574 164 asfaltový beton tř. I mo di fikováný tl. 70mm
SO 101 pol. č. 574 621 obalované kamenivo íř.Ltl. 100 mm

2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se 
předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, 
aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním 
subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to atiky omezeném rozsahu,

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je  zadavatel oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10% 
z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již 
v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č, 4.4.6 dílu 1 
části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich 
zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až db jejích schválení zadavatelem nejsme 
oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti 
s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv 
nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů 
zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto 
odstavcem dotčeno.

4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na 
plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k  nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý
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konkróíní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.

6) Z důvodů kontroly .našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet 
jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že 
se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně 
zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne 
každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž 
kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky 
subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše 
uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití 
subdodavatele smluvní pokutu ve výši í 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set korun 
Českých korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty 
provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o 
smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že 
zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o 
dílo.

8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o 
dílo přesahuje 1. rok, do 28, února následujícího kalendářního roku předložíme 
zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za 
plnění subdodávky uhradili více než [10 % A5-%]a) z celkové ceny veřejné zakázky, 
b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem, v jednom kalendářním roce 
pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na 
formuláři tvořícím přílohu ě. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-ii mít 
subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků 
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1.0 % základního kapitálu 
subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost 
subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se 
subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich 
schvalování jsou stanoveny v cl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění 
Zvláštních obchodních podmínek.

10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že 
části díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny
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vlufilnřmi kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní, pokutu ve výši y % 
z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které 
nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, 
nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po 
konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizací díla oproti podílu, k němuž 
jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že 
zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit 
výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami 
podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. 
Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim, závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme ’ dodržovat veškeré smluvní a 
technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 20.10,2014

ředitel divize Silniční stavitelství 
a zplnomocněný zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s. (vedoucí společník společností „1/9 .Duba -  Jesířebí COLAS-SaM"),


