
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 01PU-004168 
číslo smlouvy zhotovitele: 1511.9041099MVO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických 

(dále jen "objednatel")

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:
kontaktní a doručovací adresa

IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo D l Oprava dálnice D l od km 2,350 do km 11,200 P a 
odpočívek Újezd u Průhonic L+P, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 
bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provede™ a Hnt-nniVní tr>Wr> n;in q na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku 
ve výši kalkulovanou takto:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Praha západ
K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

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



Název stavby Nabídková cena / 
P řija tá  smluvní
částka v Kč bez 

DPH

D PH v Kč Celková 
nabídková cena / 
P řija tá  smluvní 

částka v Kč 
včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)

D l Oprava dálnice D l od 
km 2,350 do km 11,200 P a  
odpočívek Újezd u 
Průhonic L+P

511 814 970,40 
Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce D l Oprava dálnice Dl od km 2,350 do km 
11,200 P a odpočívek Újezd u Průhonic L+P, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019- 
007357 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále 
rovněž „Smluvní podmínky” ).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace
(g) Výkresy a
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 21.03.2019

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.



Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

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

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatel em/zhotovitelem 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 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel 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 
součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s 
objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Sm louvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1), 
a to oběma smluvními stranami.

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SEIA256RSA.
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D l Oprava dálnice D l od km 2,350 do km 11,200 P a odpočívek Újezd 
u Průhonic L+P
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, 
Soupisu prací - Výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást 
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Název Díla
Nabídková cena 
v Kč bez DPH

DPH v Kč
Celková nabídková cena 

v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH z ceny 

(a)
(c) = (a) + (b)

D l Oprava dálnice D l 
od lan 2,350 do km 
11,200 P a odpočívek 
Újezd u Průhonic L+P

511 814 970,40 Kč

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

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena v Kč bez DPH 70 %

Doba pro uvedení stavby do 
provozu v kalendářních dnech

30 % 210 kalendářních dnů

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
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(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky 
Technická specifikace 
Výkresy
Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

(f)
(g)
(h)

Oceněný soupis prací -  Výkaz výměr
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.) 
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení 
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
jako je jím  připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto 
souhlas s jejím uveřejněním 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 smluv11), přičemž bereme na vědomí, že 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.


