
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele č. 1: 16PU-003350/19 
číslo smlouvy objednatele č. 2: 
číslo smlouvy zhotovitele: K19038.1

Název veřejné zakázky:
„18037 - I/45 BRUNTÁL -  PRŮTAH

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:
(dále jen „objednatel č. 1“)
a
Město Bruntál
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:
(dále jen „objednatel č. 2“)
(dále společně jen „objednatel“)

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

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
00295892, CZ00295892
.......... ..............................................
.................................................................
.................................................................
............................................................ . .........
.........................................................
.............................................
............................................................

a

KARETA s.r.o.
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
62360213, CZ62360213 
........................................................... 
..................................................
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zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel.:

.............................................................. 
................................................................ 
................................... 
....................
....... . . ....... ............ ............. ........... . . .......... 
.......................
...................................................................... 
......................................................
........... ............... ............ ............................. 
.......
..................................................... 
................................................................. 
..................

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

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/45 Bruntál - průtah, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a 
přijali dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na 
odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 52 883 683,03 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

I/45 Bruntál - 
průtah 52 883 683,03 11 105 573,43 63 989 256,46

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

a je rozdělena na objekty, jejichž úhrada a reklamace vad v záruční lhůtě bude objednatelům 
provedena takto:

objednatel č. 1

Číslo
objektu Název objektu

Nabídková cena 
stavby bez DPH v 

Kč

DPH v Kč Nabídková cena 
stavby včetně 

DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

SO 101 Komunikace a obruby 43 189 200,19 9 069 732,04 52 258 932,23
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SO 101.1 Propustek ev. č. 45- 
113p 979 915,54 205 782,26 1 185 697,80

SO 201 Most ev. č. 45-015 2 628 348,02 551 953,08 3 180 301,10

SO 202 Most ev. č. 45-016 3 221 338,28 676 481,04 3 897 819,32

CELKEM objednatel č. 1 50 018 802,03 10 503 948,42 60 522 750,45

objednatel č. 2

Číslo
objektu Název objektu

Nabídková cena 
stavby bez DPH v 

Kč

DPH v Kč Nabídková cena 
stavby včetně 

DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

SO 102 Komunikace a obruby 
města Bruntál 2 864 881,00 601 625,01 3 466 506,01

CELKEM objednatel č. 2 2 864 881,00 601 625,01 3 466 506,01

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
18037 - I/45 Bruntál - průtah, číslo veřejné zakázky 16PU-003350.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednatelům, 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 stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.
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Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje 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 bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel 
č. 1. 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 § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

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 dodavatelem/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.
Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu 
plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze 
strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele 
z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této 
Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle 
části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na 
realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním 
zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací 
řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.
Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele 
podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu 
plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství 
nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy 
s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, 
bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle 
smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře
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rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena 
znalecky.
Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené 
v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou 
s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup může Objednatel uplatnit 
i opakovaně.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž všechny smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, všemi smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nej soudí součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SM/.OUl ' )  K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH INTIÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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