
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

C.j.: /19-II/Kol Vyřizuje: ....................

r  v

OZNÁMENI O VYBERU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel
t v

(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „1/60 Žulová - 
Bergov“, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 0069642 (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, 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 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
v zadávacím řízení stanovené zadavatelem 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 VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA

Název stavby: 1/60 Žulová - Bergov

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, Správa
Olomouc
Wolkerova 24a
779 11 Olomouc

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

Doba pro dokončení 1.1.9 3 měsíce
Doba pro uvedení do 
provozu

r. i .22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková): 
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 . . . .......................
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH,
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod
ělá 11 ku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

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) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

dó.data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
1.500,- 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

44.2. Nepoužije se

Způsob rozhodování sporů 15 Použije .se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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FORMULAR 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 „1/60 Žulová - Bergov“, číslo veřejné 
zakázky na profilu zadavatele VZ0069642 (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

vyfrézovaná asfaltová směs 183 t 85,08 K č / t

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 zá 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.

Stránka 1 z 1



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

FORMULAR 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

v

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „1/60 Žulová - Bergov“, číslo veřejné 
zakázky na profilu zadavatele VZ0069642 (dále jen „dodavatel41),

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:

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé
Frézování

Přípravné a pomocné práce (mýcení křovin, obruby, dlažby atp.)

VDZ, PDZ, SDZ

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

ICO. (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

v

Část kvalifikace, kterou . 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby

Ibnde doplnčno| tíniílc doplnřno] íbflfle doplněno]

[bude doplněno]
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