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organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím

V

ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina
č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení:
zastoupen:
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
679 81 801, CZ67981801

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

a


�:	�+
/

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 19995

3�"��$ %� ;�;�;

se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení:
zastoupen:
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Vítězství 460, Děčín XXXII - Boletice nad Labem, 407 11 Děčín
254 80 065, CZ25480065

V

Martin Černý, jednatel

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše -
vodovodní přípojka - zhotovitel, číslo projektu 521 553 0018, financovaného z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury, položka 521 553 0018 ISPROFOND 521 553 0018
bylo provedeno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na
provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve
výši 8 496 711,80 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
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Úprava kotevního stání nábřeží
Edvarda Beneše- vodovodní
přípojka

8 496 711,80 1 784 309,48 10 281 021,28

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle
oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).
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Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše -
vodovodn í přípojka, ev. č. dle NEN: N006/19/V00008259 a Smluvními podmínkami pro stavby
menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího
rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky44).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
Příloha a oceněný soupis prací - Výkaz výměr
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -Obecné podmínky2
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky3
Technická specifikace4
Výkresy5 a
Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Kontrolní kniha stavby
r

Uzemní rozhodnutí
Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy
č. 2 zadávací dokumentace)

i(b)
(c)
(d)
(e)
�B?
(g)
(h)

Základní datum je 27. 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 Dílo a
odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem
smlouvy.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
5 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
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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.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy 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 smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí
Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, 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 ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem
Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a
dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

Datum: Datum:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

V

Martin Černý
jednatel

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

za Objednatele
V V V
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dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (,,ZZVZ“)

��	
�'B'��(
� E��*	 :������	)	
v V v
8	�� �	�7�)'�� 5 -	�'�	)��� ���
�9� 9	� ��<�:	� :������	)	

IČO 679 81 801

Adresa sídla nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele lng. Lubomír Fojt ů, ředitel

��	
�'B'��(
� E��*	 :���:�=

������ ���	�
��� ��
� 
���	�� ������� �	
	�	 5 �������
�
�����*�� 5 :�����'�	) 5 ��$��#$<F -&3�<&Název veřejné zakázky

Číslo veřejné zakázky N006/19/V00008259

Druh veřejné zakázky
a zadávacího řízen í

Veřejná zakázka na stavebn í práce zadávaná ve zjednodušeném
podlimitn ím řízen í podle § 53 ZZVZ

Režim veřejné zakázky Podlimitní

Předpokládaná hodnota 7.623.000 Kč bez DPH

Zadavatel rozhodl ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce o výběru dodavatele
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a tímto své rozhodnutí v souladu s § 123 ZZVZ oznamuje všem účastníkům zadávacího
řízení. Zpráva o hodnocení nabídek (§ 119 odst. 2 ZZVZ)Jakož i Výsledek posouzení splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele [§ 123 písm. b) ZZVZ] tvoří přílohu tohoto oznámení
o výběru dodavatele.
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Účastníci jsou oprávněni podat námitky ve lhůtě stanovené v § 242 odst. 2 ZZVZ,
tj. do 15 dní od doručení tohoto oznámení. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání
námitek uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

1



ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST

Přílohy: Zpráva o hodnocení nabídek
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Praze dne 3. 6. 20
Ř editelstv í
vodn ích
c e s t

0C R
nábř l Svobody 1222 / 12 110 15 Prah.i 1

V
#

V V

Česká republika - Ředitelství vodních cest CR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

0
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Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné
podmínky ve zněm Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky
(dále jen „Smluvní podmínky'*).

f

Název díla: Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše- vodovodní přípojka
Následující tabulka odkazuje na �6)7�
� ���6�
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Česká republika-Ředitelstvím vodních cest ČR
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Název a adresa
Objednatele 1.1.4

Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad
Labem

Název a adresa
Zhotovitele 1.1.5

Doba pro dokončení 1.1.9 10 týdnů
Doba pro uvedení do
provozu

10 týdnů1.1.22

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):
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

(h) Výkaz výměr

právo České republikyPrávo 1.4
Komunikace 1.5 Čeština
Sociální odpovědnost Nepoužije se1.7
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku

1.1.7

Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech
orgánů vypsaných ve vydaném platném Územnímu
rozhodnutí Č.j.: UMCP1 015844/2018 ze dne 5. 3.
2018

Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2



Číslo
článku

Smluvních
podmínek

Název článku
Smluvních podmínek

Příslušné údaje

Jmenovaní 4.3 Jmenovaným podzhovitelem SO Nepoužije se je
Objednatelem určená spol. Nepoužije sepodzhotovitelé

Zajištění splnění
smlouvy

10 % Přijaté smluvní částky bez DPH4.4

Záruka za odstranění 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
vad

H
Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše-
zajištění odběrného místa pitné vody-dokumentace
provádění stavby (DPS)
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA
akciová společnost, 150 56 Praha 5 - Smíchov,
Nábřežní 4, DIVIZE 02

Projektová
dokumentace
Zhotovitele

5.1

Do 14 dnů po Datu zahájení práciHarmonogram 7.2
Postupné závazné
milníky

7.5 Věcný milník:

Nepoužije se

Doba pro dokončení: 10 týdnů

Doba pro uvedení stavby do provozu: 10 týdnů
Odstranění vad 9.1 ��?

Délka záruční doby činí 60 měsíců pro všechny
objekty s výjimkou: —

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Cenová soustava 10.2 OTSKP v cenové úrovni 2017
Průběžné platby a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní

záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění
smlouvy),

30% průběžné platby

11.3

b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní
povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a
ochrana zdraví při práci),

30 % průběžné platby

11.3

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve

'11 : A'r



Číslo
článku

Smluvních
podmínek

Název článku
Smluvních podmínek

Příslušné údaje

stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),

30 % průběžné platby
d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),

30 % průběžné platby
koruna česká

11.3

Měna 11.7

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a)
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení)
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000
Kč Kč za každý případ porušení

12.5 b)
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3
(Subdodávky)
0,25% Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý
případ porušení

12.5 c)
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle
V

Článku 7 (Doba pro dokončení);

0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý
započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla
v Době pro dokončení

12.5 d)
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle
Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený
v Příloze;

0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý
započatý den prodlení

Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu
podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);
0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v
rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do
provozu

12.5 e)

1* 1
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Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.

0,01 % Přijaté smluvní částky Kč za každý
započatý den prodlení

Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s
ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].
0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení

12.5 g)

Maximální celková
výše smluvních pokut

12.5 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Rozsah stavebně
montážního pojištění

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou
událost
povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast
vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.

14.2.
vyjma rizikavýši 100 000 Kč,ve

14.2 Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po
dobu min. 24 měsíců
- pojištění okolního majetku
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně
vázám na Díle
Pojištění odpovědnosti
Minimální limit 30 mil. Kč na jednu pojistnou událost
a všechny pojistné události v úhrnu

14.2

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným
soudem

Způsob rozhodování
sporů 15

Datum: 23.04.2019
* ÍMM

D

Vrstvi 460, 407 Boleticfcl'-0 254 800 65, 00 65ZEMPRA DC s.r.o.
Martin Černý, jednatel
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(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 řízem 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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Změnový list (součást Přílohy k nabídce)
Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:Název a evidenční číslo Stavby: Pořadové

číslo ZBV: ?.
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!) ! ] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Zhotovitel: [doplňte]

Paré PfíjemcPřílohy Změnového listu: č. e
Objednatel
(Správce stavby
jako zástupce
Objednatele) (v
elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

Rozpis ocenéní zmén položek

1

2 Zhotovitel

3 Projektant

Supervize4

[doplňte dle pot řeby]

Iniciátor změny: [doplňte - bud Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:
Cena

navrhovaných
Změn záporných
a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00
Časový vliv na termín dokončeni /

uvedení do Provozu

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

B CA D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti odděleni dodatečných prací (služeb, stavební práce) odpůvodní zakázky a nezbytnost změny pro dokončeni předmětu původní zakázky:

ZMĚNASMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o
zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny
realizovány, přesáhnout 30% původní hodnoty závazku.
A. Nelde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (l ) bv neumožnila účast líných
dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení: (2 ) nemění

f /f



ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele: (3 ) nevede k významnému rozšíření
předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změnv ie:

B. Nelde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební
práce (10% u ostatních zakázek).
C. Neide o podstatnou změnu závazku, neboťdodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřelná zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty
závazku
D. Nelde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací)
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažule záměna ledné nebo více položek
soupisu stavebních prací za Předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšSí
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality
Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor) jméno datum Podpis

Vyjádření:

datujménoGarant smlouvy objednatele Podpism

Supervize jméno datum Podpis

Zástupce Objednatele (Správce
stavby)

datujméno Podpism

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedenyZmény, jež jsou podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny Tento Změnový listpředstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a

1 IJ íA
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povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněnéjednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :
S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20x

Předpokládán
ý termín
úhrady

předpokládán
ý výdaj v Kčx

týká se bodu : Kč vč. DPH

Objednatel datum Podpisjméno

vedouc! oddělení garanta .
smlouvy: L datum Podpisjméno

příkazce operace: jméno datum Podpis

vedoucí odděleni vnitřní
správy, správce rozpočtu: jméno datum Podpis

Statutární orgán- ředitel jméno Podpisdatum

Zhotovitel jméno datum Podpis

Číslo paré:

trr« /



DOPIS NABÍDKY
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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.
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* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky podle
nejnižší nabídkové ceny.
Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) 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.
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V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí
písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba
Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací, což bude
z naší strany doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.
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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:

Smlouva o dílo

Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)

Dopis nabídky

Příloha a oceněný soupis prací- Výkaz výměr

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -Obecné podmínky

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky
pro výstavbu vodních cest České republiky

Technická specifikace

Výkresy

Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Kontrolní kniha stavby

- Publicita

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3.
přílohy č. 2 zadávací dokumentace).

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 jim 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 smluv“), 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

(a)

(b)

(c)
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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 ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy

(JE H4a
Jméno: Martin Černý

funkce jednatel

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jmén zastoupení ZEMPRA DC s.r.o.
Adresa Vítězství 460, 407 11 Děčín XX
Datum 23.04.2019

Vllézství 460 čln 32 - BoleticeICO: 254 8 CZ 254 800 65

oletice nad Labem
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