
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH 
číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5003720001

na vypracování projektu a zhotovení stavby

„ETCS - L Koridor
úsek Kolín -Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko66

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

jednající Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., generálním ředitelem 

Kontaktní zaměstnanci : (funkce, oprávnění, e-mail, telefon)
a) ve věcech smluvních: ..................................... .................................................. . ................ 

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických.. ....... .................... .......... .................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:. ....... .............................. ............................. .................
d) hlavní inženýr stavby, technický dozor objednatele: ....... .................... ...........................
e) koordinátor BOZP: objednatel dodatečně určí a smluvně zajistí

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (adresa pro doručování smluvní 
korespondence a daňových dokladů):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ se sídlem v Praze 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel44)

1.2. Zhotovitel 

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17 
IČ: 48029483 DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616 

jménem které jedná: Ing Zdeněk Chrdle, jednatel společnosti 

a



SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

jménem které jedná: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva
Ing. Ivan Poinykáček, místopředseda představenstva 
Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva 

a

STARMON s.r.o.
se sídlem Choceň, Průmyslová 1 880, PSČ 565 01 
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338 

jménem které jedná: Ing. Jan Šiclian, jednatel společnosti

a

SIGN ALB AU a.s.
se sídlem Přerov III -  Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02 
IČ: 25840819 DIČ: CZ25840819
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166 

jménem které jedná: Miroslav Jurman, předseda představenstva
v t

účastníci sdružení „České technologie pro ETCS“ (dále jen Sdružení)

založeného dne 21.11. 2011 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., 
Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Praha 10, Zirovnická 2/3146, PSČ 106 17, 
zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností AZD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, 
Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, který je zmocněn na základě citované smlouvy o 
sdružení a „Plných mocí“ ze dne 21.11. 2011, plnit závazky a dostávat pokyny za a v zastoupení 
účastníků sdružení, uzavřít smlouvu o dílo a ji plnit včetně plateb. Originál smlouvy o sdružení ze dne 
21.11. 2011 a originály „Plných mocí“ ze dne 21.11. 2011 pro vedoucího účastníka, kde je uveden 
rozsah zastupování je součástí předložené nabídky.

Kontaktní zaměstnanci : (funkce, oprávnění, e-mail, telefon)

a) Projekt manager ....... ......................
Autorizace č.0009056
Osvědčení dle vyhl.č. 100/1995 Sb. pro UTZ 
Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §8 
F-06 ev.č.SŽDC 753/2009 
e-mail: gruber.pavel@azd.cz
...................... ...... ....

b) Zástupce projekt managera ....... ........................
Autorizace č.0010811
Osvědčení dle vyhl.č. 100/1995 Sb. pro UTZ 
Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §6 a §8 
F-06 ev.č.SŽDC 733/2009 
e-mail: ....................................
................................

mailto:gruber.pavel@azd.cz


c) Odpovědný projektant
Autorizace č.0601359
Osvědčení dle vylil.č. 100/1995 Sb. pro UTZ 
Osvědčení dle vylil.ě.50/1978 Sb. §6 a § 10 
F-05 ev.ě.SŽDC 733/2009 
. . ......... ................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

d) Stavbyvedoucí
Autorizace ě.0007566
Osvědčení dle vylil.č. 100/1995 Sb. pro UTZ 
Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §6, §8 a §10 
F-06 ev.ě.SŽDC 511/2010 
F-08 ev.ě.SŽDC 512/2010 
F-09 ev.ě.SŽDC 471/2011 
F-10 ev.ě.SŽDC 472/2011 
e-mail: ....................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

e) Stavbyvedoucí pro zabezpečovací zařízení 
(ETCS, staniční, traťová, přejezdová,)
Autorizace ě.0009057
Osvědčení dle vyhl.č. 100/1995 Sb. pro UTZ 
Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §6 a §8 
F-06 ev.ě.SŽDC 769/2009 
F-08 ev.ě.SŽDC 513/2010 
e-mail:. ................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

í) Stavbyvedoucí pro sdělovací zařízení 
(přenosová a komunikační technika)
Autorizace ě.0010300
Osvědčení dle vyhl.č. 100/1995 Sb. pro UTZ 
Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §6 a §8 
F-08 ev.ě.SŽDC 728/2009 
e-mail:. ............................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

r v
g) Úředně oprávněný zeměměřický inženýr ....... .......................(SUDOP Praha a.s.)
Úřední oprávnění výsledků zeměměřičckých činností 
e-mail: ....................................
.................................

h) Vedoucí pracovních čet
F-06 ev.ě.SŽDC 899/2011 
e-mail: ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

i) Vedoucí pracovních čet
F-06 ev.ě.SŽDC 514/2010 
e-mail: .................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

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

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

(dále jen „zhotovitel44)



1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku 
formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající 
změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se zavazuje provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zhotovení kompletní stavby „ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní 
ln •anice Rakousko/Slovensko44 tj. vypracování projektu a zhotovení plně funkčního díla včetně 
jeho potvrzení notifikovanou osobou z hlediska interoperability na stupni projektu a 
dokončeného díla, v rozsahu stanoveném touto smlouvou, listinami tvořícími smlouvu o dílo a 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky (dále jen „dílo44 nebo 
„stavba44).

3. LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

3.1. Zhotovitel sc zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a 
všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

3.2. Pro účely této smlouvy se má za to, že součást obsahu smlouvy o dílo tvoří jednotlivé dokumen
ty dle článku 3.2. a 3.3. této smlouvy, když se jedná o dokumenty zadávacích podmínek veřejné 
zakázky na projekt a stavební práce „ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice 
Rakousko/Slovensko“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 
09.08.2011 pod evidenčním číslem 60061644:

a) Nabídka zhotovitele podaná Dopisem nabídky ze dne 22.11.2011,
b) Dopis o přijetí nabídky - Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

č.j. 22090/2012-01 ze dne 31.05.2012
c) Obchodní podmínky: Zvláštní podmínky a Všeobecné podmínky, které byly součástí Zadávací 

dokumentace,
d) Technické podmínky: Technické specifikace, Technické kvalitativní podmínky staveb státních 

drah, Zvláštní technické kvalitativní podmínky, které byly součástí Zadávací dokumentace,
e) Přípravná dokumentace stavby,
f) Oceněný výkaz výměr s celkovým součtem,
g) Související dokumenty.

Dokumenty uvedené pod body a) až g) jsou pro plnění zakázky závazné.

3.3. Za Související dokumenty se považují následující listiny:

a) Zadávací dokumentace stavby,
b) Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby č.j. 5961/10-SSPha-UT ze dne 27.5.2010
c) České technické normy,
d) Interní předpisy objednatele uvedené v Technických podmínkách.

3.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních 
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla, i pokud k těmto změnám dojde 
během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou 
tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny v souladu s podmínkami 
stanovenými ve smlouvě o dílo.



3.5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, které tvoří obsah smlouvy o dílo a 
podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má 
jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.6. Slova a výrazy obsažené v této smlouvě a všech dokumentech tvořících součást obsahu smlouvy 
o dílo budou mít stejný význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit provádění stavebních a montážních 
prací včetně zprovoznění systému tak, aby mohl být vydán ve lhůtč pro dokončení tj. do 
31.10.2014 Protokol o převzetí prací pro celé dílo.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán Protokol o 
převzetí prací pro celé dílo:

souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, 
vyhotovení nezbytných geometrických plánů, 
knihu plánů,
projektovou dokumentaci skutečného provedení.

4.2. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a předávat postupně po částech v souladu 
s harmonogramem prací, jehož základní přehled tvoří nedílnou součást smlouvy.

5. CENA DÍLA

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši:

a) Smluvní cena bez DPH.........................................................585 009 183,- Kč
b) Rezervní položka 7% (7% z hodnoty PS a SO ).....................  38 895 574,- Kč
c) Celková smluvní cena bez DPH (inezisoučet a + b) ... 623 904 757,- Kč
d) DPH (základní sazba 20 % ) ............................................... 124 780 95 L- Kč
e) Celková smluvní cena včetně DPH (součet c + d)............ 748 685 708,- Kč

5.2. Celé dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem objednatele s ním hospodařit. Tato stav
ba bude spolufinancována z prostředků České republiky -  Státního fondu dopravní 
infrastruktury a Evropské unie -  Fondu TEN-T.

6. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu se článkem 4.2 Obchodních podmínek poskytnout objednateli 
záruku za provedení díla ve výši 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH. Čerpání nároků 
z bankovní záruky je upraveno v čl. 4.2 Obchodních podmínek.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel v souladu se svou nabídkou poskytuje záruku za jakost díla pro montážní práce v 
délce 120 měsíců a dodávky technologií v délce 48 měsíců. V ostatním se podmínky 
odpovědnosti za vady a záruka za jakost řídí příslušnými ustanoveními obchodních podmínek, 
které tvoří přílohu této smlouvy a které jsou závazným podkladem pro provedení díla.



8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Seznam podzhotovitelů (subdodavatelů) pověřených prováděním ěásti díla:

PODZHOTOVITEL 
Obchodní firma SÍDLO % podíl na

zakázce IČ

První Signální, a.s. Bohumínská 368/172, 
712 00 Ostrava - Muglinov 1% 25866907

První SaZ Plzeň a.s. Wenzigova 8, 301 00 Plzeň 1% 26329921
Siemens, s.r.o.,

Divize Mobility and Logistics Siemensova 1, 155 00 Praha 5 13% 00268577

Kapsch CarrierCom s.r.o. Ke Štvanici 656/3, 
186 00 Praha 8 1% 45311005

ČD-Telematika a.s. Pernerova 281/2a, 
130 00 Praha 3 1% 61459445

8.2 Uvedení podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele (v souladu s čl. 4.4 písm. b) Obchodních 
podmínek - Zvláštních podmínek) formou dodatku ke smlouvě o dílo.

8.3 Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s podzhotovitelem uvést, že podzhotovitel není oprávněn 
pověřit prováděním díla další osobu.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

9.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v 8 (osmi) vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 4 (čtyři) 
vyhotovení a objednatel 4 (čtyři) vyhotovení.

9.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 

příloha č. 2 

příloha č. 3

příloha č. 4:

příloha č. 5: 

příloha ě. 6:

Dopis nabídky ze dne 22.11.2011 

Dopis o přijetí nabídky ze dne 3 1.05.2012 

Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky 

Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky 

Technické podmínky - Technické specifikace 

Technické podmínky - Technické vymezení nabídky 

Technické podmínky - Obecné Technické podmínky 

Harmonogram prací 

Plné moci ze dne 21.11.2011

9.5. Smluvní strany prohlašují, že Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky, Obchodní podmínky 
- Zvláštní podmínky, Technické podmínky -  Technické specifikace, Technické podmínky -  
Technické vymezení nabídky, Obecné Technické podmínky a Technické kvalitativní podmínky 
staveb státních drah jsou jim známé, v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 
Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, tvoří část obsahu smlouvy a
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PŘÍLOHA Co I

DOPIS NABÍDKY 

ZE DNE 22.11.2011

ETCS - 1. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice
Rakousko/Slovensko

5šĚ
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



na provedení veřejné zakázky spolufinancované z prostředků Evropské unie -  Fond TEN-T 
a České republiky -  Státní fond dopravní infrastruktury

Název zakázky: „ETCS - 1. Koridor ásek Kolín - Břeclav státní hranice 
Rakousko/Slovensko“

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

Oznámení zadávacího řízení ev. č. veřejné zakázky dle ISVZ 60061644 uveřejněné dne 
24.06.2011 v uveřejňovacím subsystému informačního systému veřejných zakázek.

NABÍDKA PODÁNA (kým)

Obchodní firma uchazeče sídlo

vedoucí* AŽD Praha s.r.o.
Praha 10
Žirovnická 2/3146 
PSČ 106 17

partner 2* SIGNALBAU a.s.
Přerov, Přerov III - Lověšice 
Moštěnská 60/4a 
PSČ 750 02

partner 3 * STARMON s.r.o.
Choceň
Průmyslová 1880 
PSČ 565 01

partner 4* SUBQP PRAHA a.s.
Praha 3, Žižkov 
Olšanská 2643/1 a 
PSČ 130 80

KONTAKTNÍ OSOBA (pro tuto nabídku)

Jméno ................................

Obch. firma AŽD Praha s.r.o.

Adresa Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

Telefon ....................

Fax ....................

e-mail ......................................

My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že:

1. jsme prostudovali a plně přijímáme obsah zadávací dokumentace, která specifikuje předmět 
veřejné zakázky zahájené uveřejněním oznámení otevřeného zadávacího řízení evid. č. 
60061644 ze dne 24.06.2011, včetně všech dodatků, které byly vydány v zákonné lhůtě 
zadavatelem (seznam dodatků uvádíme v závěru tohoto dopisu). Tímto prohlašujeme, že 
přijímáme veškeré podmínky v ní obsažené bez výhrad a omezení.

r



2. V souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci nabízíme provedení stavby 
ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hiraiiiice Rakousko/Slovensko, která je 
předmětem veřejné zakázky.

a) Nabídková cena (náklady zhotovitele) bez DPH............................ 585 009 183,- Kč

b) Rezervní položka 7% (7% ze součtu nabídkových cen za PS a SO)........... 38 895 574,- Kč

c) Celková nabídková cena bez DPH (součet a + b).......................... 623 904 757,- Kč

d) DPH 20 % ...................................................................................... 124 780 95 K- Kč

e) Celková nabídková cena včetně DPH (součet c + d )................... 748 685 708,- Kč

4. Nabízíme zadavateli tato další zvýhodnění - prodloužení záruky za jakost na: 

o montážní práce o 60 měsíců, tj. celkem trvání záruky 120.měsíců,

o dodávky technologií o 24 měsíců, tj. celkem trvání záruky 48 měsíců.

5. Touto nabídkou budeme vázáni po dobu 90 dnů od uplynutí posledního dne lhůty pro podání 
nabídek.

6. Bude-li nám veřejná zakázka přidělena, zavazujeme se poskytnout bankovní záruku za 
provedení díla ve výši 5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH.

7. Podáváme tuto nabídku jménem „Sdružení České tedinotogie pro ETCS“ vedeném 
spoleČBuosti AŽB Pratia s.r.o. a potvrzujeme, že v souladu s § 69 zákona o veřejných 
zakázkách se neúčastníme v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku žádnou jinou 
formou. Potvrzujeme jako partner ve sdružení/seskupení, že všichni partneři jsou právně 
odpovědní společně a nerozdílně za provádění předmětu Smlouvy, že vedoucí partner je 
pověřen, aby právně zavazoval každého a všechny partnery a dostával od nich pokyny, a že 
všichni partneři ve společném sdružení/seskupení budou vázáni, aby zůstali ve společném 
sdružení/seskupení po celou dobu provádění smlouvy.

8. Budeme ihned informovat zadavatele, pokud by došlo k jakékoli změně ve výše uvedených 
okolnostech v kterékoli fázi v průběhu plnění Smlouvy. Rovněž plně uznáváme a přijímáme, 
že jakákoli nesprávná nebo neúplná informace záměrně poskytnutá v této žádosti může mít 
za důsledek naše vyloučení ze zadávacího řízení.

9. Jsme si vědomi, že do doby uzavření Smlouvy nebude tato nabídka spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou smlouvu mezi námi.

f*"



„ ETCS - i. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko “
Díl 1 -  Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Část 2 -  Dopis nabídky a příloha nabídky

10. Chápeme, že nejste povinni přijmout nabídku s nej nižší nabídkovou cenou. Základním 
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Jméno a příjmení 
funkce
Řádně pověřen podepsat tuto Nabídku jménem: 

Místo a datum: V Praze dne: 2 2

Ing. Zdeněk Chrdle 
jednatel společnosti AŽD Praha s.r.o. 

Sdružení České technologie pro ETCS
-11- 2011

Razítko firmy / společnosti:

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

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

Tato Nabídka obsahuje (a respektuje) také následující dodatky, které zadavatel vydal v souladu s 
§ 49 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění:

[následuje číslovaný seznam dodatků k Zadávací dokumentaci]

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám -  Dodatek č. 1 
Dodatečné; informace k zadávacím podmínkám -  Dodatek č. 2 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám -  Dodatek č. 3 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám -  Dodatek č. 4 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám -  Dodatek č. 5

ze dne 01.08.2011 
ze dne 05.08.2011 
ze dne 07.09.2011 
ze dne 18.10.2011 
ze dne 03.11.2011
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Dopis o přijetí nabídky ze dne 31.05.2012

PŘÍLOHA č. 2

DOPIS O PŘIJETÍ NABÍDKY 

ZE DNE 31.05.2012

ETCS - 1. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice
Rakousko/Slovensko

S2Ě
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7 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7

Správa železniční dopravní cesty 110 00 PRAHA 1 w ;___ i-jt_ f \  c3-3 & m ---------

Váš dopis zn.: 
7p dne:

ř e d i te ls tv í  q j  . 06. 2012

Naše zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

22090/2012-01

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

Č.J.:..............

Přílnhv
..............................

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

(dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů - dále 
jen zákon)
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město 
IČ:70994234,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Kolář, Ph.D., generální ředitel

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení - na stavební práce
Zakázka uveřejněná zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 
60061644 dne 24.6.2011.
Název nadlimitní veřejné zakázky na zhotovení projektu a realizaci stavby:

„ETCS - 1. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“

Na základě Zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek rozhodl zadavatel podle 
ustanovení § 81 odst. 1 zákona o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče č. 2:
Sdružení „České technologie pro ETCS“, jehož účastníky jsou:

Vedoucí účastník: -
AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ:48029483 
a
účastník:
SUDOP Praha a.s.
Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3 
Právní forma: akciová společnost 
IČ: 25793349 
a
účastník:
STARMON s.r.o.
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ:49285751 
a

Správa železniční' dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
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účastník:
SIGNALBAU a.s.
Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III -  Lověšice 
Právní forma: akciová společnost 
IČ: 25840819

s nabídkovou cenou (bez DPH) 585 009 183,- Kč

Veřejná zakázka byla tomuto uchazeči přidělena na základě skutečnosti, že hodnotící komise shledala 
tuto nabídku jako nabídku, která splnila podmínky zadávacího řízení stanovené zákonem a 
zadavatelem. V souladu s ustanovením § 79 odst. 6 zákona hodnotící komise neprováděla 
hodnocení nabídky, neboť do fáze hodnocení nabídek postoupila nabídka jen jednoho 
uchazeče a hodnotící komise by musela hodnotit pouze tuto jedinou nabídku. Základním 
hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, hodnotící kritéria a jejich váhy byly 
stanoveny v Oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci.
Uchazeč č. 1 - společnost Ansaldo STS S.p.A., se sídlem Via Paolo Mantovani 3- 5, 16159 
Genová, Italy, id.č. 01371160662, byl vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění 
kvalifikace.

Dle ustanovení § 81 odst. 2 zákona je oznámení o výběru nejvhodnější nabídky rozesláno všem 
uchazečům, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat zadavateli námitky podle § 110 odst. 4 zákona. Námitky musí být 
doručeny zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto Oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky příslušnému uchazeči. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 
rozhodnutí-o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána 
jako nejvhodnější.

Ing.JIří Kofář, Ph.D. 

generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
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Harmonogram prací

PŘÍLOHA C o 5

HARMONOGRAM PRACÍ

ETCS - L Koridor ásek Kotím - Břeclav státní hranice
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ID
0

Název úkolu Doba trváni Zahájení Dokončení

1 Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Břeclav st.hranice - Kolín 852 dny 2.7.12 31.10.14
2 Zahájení stavby 1 den 2.7.12 2.7. 12
3 ........ Projednání scénářů s objednatelem 113 dny 2.7.12 22.10.12

4 s Příprava provozních scénářů 31 dny 2.7. 12 1.8. 12

5 Předání provozních scénářů k připomínkám 0 dny 1.8. 12 1.8. 12

6 Zpracování připomínek objednatelem 21 dny 2.8. 12 22.8. 12

7 Zapracováni připomínek od objednatele 61 dny 23.8. 12 22.10. 12

8 1 3 Finální přijetí scénářů objednatelem 1 den 22.10. 12 22.10. 12

9 Laboratorní prokázání funkce systém u 232 dny 13.7. 12 1.3. 13

10 a Simulované RBC v simulovaném prostředí zabezpečovacího zařízení 172 dny 13.7. 12 31.12. 12

11 E l Reálné RBC v simulovaném prostředí 182 dny 1.9. 12 1.3. 13

12 Přijetí funkčního chování systému v laboratorních podmínkách objednatelem (RBC+zab.zař.) 1 den 1.3. 13 1.3. 13

13 Příprava zkušebního úseku tratě 183 dny 2.7.12 31.12.12

14 Zaměření prvků infrastruktury 78 dny 2.7. 12 17.9. 12

15 m Zpracování projektu (infrastruktury ETCS, úprav zab.zař.,sděl., stavebních úprav) 91 dny 2.7. 12 30.9. 12

16 Ě3 Realizace (úpravy zab.zař., napájení pro RBC) 120 dny 3.9. 12 31.12. 12

17 E3 GSM-R (příprava k projení RBC s MSC) 176 dny 9.7. 12 31.12. 12

18 a Legislativa (zajištění výluky, souhlas provozem při výlukách, přezkoušení úprav) 92 dny 1.10. 12 31.12. 12

19 Reálné RBC na zkušebním  úseku 518 dny 1.9. 12 31.1. 14

20 m Testy vývojového RBC se simulací modifikovaného IXL 181 dny 1.1. 13 30.6. 13

21 I Testy vývojového RBC s modfikovanými IXL (testovací provoz) 61 dny 1.7. 13 30.8. 13

22 s Hodnocení bezpečnosti úprav zab.zař. (modifikce IXL, úpravy ZZ) 364 dny 1.9. 12 30.8. 13

23 Testy reálného RBC s reálnými vozidly a reálným zab.zař. 153 dny 1.9.13 31.1. 14

24 Hodnocení bezpečnosti pro reálný provoz (RBC) 851 dny 2.7.12 30.10.14

27 Zbytek traťě 548 dny 2.7.12 31.12.13

28 Zaměření prvků infrastruktury 457 dny 1.10. 12 31.12. 13

29 EŠ Předání aktualizovaných podkladů pro projektovaní objednatelem 1 den 23.7. 12 23.7. 12

30 m Zpracování projektu (infrastruktury ETCS, úprav zab.zař., sděl., stavebních úprav) 214 dny 2.7. 12 31.1. 13

31 Odsouhlasení projektu objednatelem 61 dny 1.2. 13 2.4. 13
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Název úkolu , ;• Doba trvání Zahájení Dokončení

32 m Předání projektu k posouzení shody s technickými požadavky na interoperabilitu 1 den 6.4. 13 6.4. 13

33 m Zpracování zprávy o výsledku posouzení shody s TP na interoperabilitu projektu. 60 dny 6.4. 13 4.6. 13

34 Es3 Předání záznamů o nebezpečí pro zpracování posouzení rizik ve smyslu nařízení EK Č.352/2009/ES objednatelem 1 den 31.10. 13 31.10. 13

35 s Zpracování a odevzdání pokladů pro hodnocení rizik dle nařízení EK 352/2009 480 dny 31.8. 12 23.12. 13

36 Realizace (m ontáž balíz, úpravy zab.zař., sdělovací) 852 dny 2.7.12 31.10.14

37 Balízy ETCS 723 dny 1.9. Í2 24.8. 14

38 PS 01-01-101 Lanžhot-Břeclav, balízy ETCS 55 dny 15.4. 14 8.6. 14

39 ......
. . . . .  .................................

PS 01-02-101 Břeclav-Brno, balízy ETCS (zimní přestávka) 169 dny 28.10. 13 14.4. 14

40 PS 01-04-101 Brno-Ceská Třebová, balízy ETCS 76 dny 13.8. í 3 27.10. 13

41 PS 01-05-101 Česká Třebová, balízy ETCS 77 dny 9.6.14 24.8. 14

42 PS 01-06-101 Česká Třebová-Pardubice, balízy ETCS 59 dny 15.6. 13 12.8. 13

43 PS 01-07-101 Pardubice, balízy ETCS 33 dny 13.5. 13..................... 14.6. 13

44 E 3 PS 01-08-101 Pardubice-Kolín, balízy ETCS
....................

272 dny 1.9. 12 30.5. 13

45 m PS 01-09-101 Kolín, balízy ETCS 56 dny 18.3. 13 12.5. 13

46 Úpravy SŽZ a TZZ 540 dny 3.9.12 24.2.14

47 PS01-01-102 St. hr. SK-Lanžhot-Břeclav, úpravy SZZ pro ETCS 284 dny 22.4. 13 30.1. 14

48
.......................................................................................................................................................................

PS01-02-102 Břeclav-Brno, úpravy SZZ pro ETCS 230 dny 29.4. 13 14.12. 13

49 m PS01-04-102 Brno-Ceská Třebová, úpravy SZZ a TZZ pro ETCS 252 dny 6.5. 13 12.1. 14

50 PS01-04-103 Brno Maloměřice -  Svitavy, úprava TZZ 157 dny 27.5. 13 30.10. 13

51 m PS01-04-104 S v itavy-odb. Zádulka, úprava TZZ 271 dny 30.5. 13 24.2. 14

52 m PS01-05-102 Česká Třebová, úpravy SZZ pro ETCS 211 dny 17.6. 13 13.1.14

53 m PS01-06-102 Česká Třebová-Pardubice, úpravy SZZ pro ETCS 204 dny 1.7. 13..................... 20.1. 14

54 E3 PS01-07-102 Pardubice, úpravy SZZ pro ETCS 197 dny 3.6. 13 16.12. 13

55 m PS01-08-102 Pardubice-Kolín, úpravy SZZ pro ETCS 470 dny 3.9. 12 16.12. 13

56 m PS01-09-102 Kolín, úpravy SZZ pro ETCS 183 dny 1.7.13 30.12.13

57 RBC 851 dny 2.7. 12 30.10.14

58 Příprava technických specifikací pro HandOver s OBB 183 dny 2.7. 12 31.12. 12

59 Schválení technických specifikací pro HandOver objednatelem 59 dny 1.1. 13 28.2. 13

60 m Projednání technických specifikací s OBB objednatelem 30 dny 1.3. 13 30.3. 13
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Název úkolu ‘ Doba trvání Zahájení Dokončení

61 m Zajištění technických prostředků pro HandOver objednatelem (datové propojení Přerov-Vídeň, GSMR rooming) 1 den 1.9. 13 1.9. 13

62 a PS 01-01-191 Lanžhot-Břeclav, RBC 374 dny 22.10. 13 30.10. 14

63 m PS 01-02-191 Břeclav-Brno. RBC 396 dny 23.9. 13 23.10. 14

64 n PS 01-04-191 Brno-Česká Třebová, RBC 459 dny 15.7. 13 16.10. 14

65 m PS 01-05-191 Česká Třebová, RBC 235 dny i  7.2. 14 9.10. 14

66 w
..........................................................................................................................................................

PS 01-06-191 Česká Třebová-Pardubice, RBC 529 dny 22.4. 13.................... 2.10. 14

67 m PS 01-07-191 Pardubice, RBC
....................

578 dny 25.2. 13 25.9. 14

68 m PS 01-08-191 Pardubice-Kolín, RBC 746 dny 3.9. 12 18.9. 14

69 w PS Ol-09-191 Koiín, ŘBČ 592 dny 28.1. 13 11.9. 14...................
70 Ostatní 431 dny 26.8. 13 30.10. 14

71
a

PS01-92-192 Dispečerský sál trati Břeclav-Kolín 97 dny 26.8. 13 30.11. 13

72 m PS01-92-193 Napájení RBC trati Břeclav-Kolín 66 dny 26.8. 13 30.10. 13

73 H PS01-92-194 Zkušební zařízení ETCS L2 183 dny 1.5. 14 30.10. 14..................
74 Sdělovací zařízení 579 dny 2.7.12 31.1. 14

75 m PS 01-52-201 Břeclav-Kolín -úprava sítě optických kabelů 395 dny 2.7. 12 31.7. 13

76 PS 01-52-202 Břeclav-Kolín -úprava a doplnění sděl. přenosové cesty v rámci ERTMS 395 dny 2.7. 12 31.7. 13

77
......

PS 01-52-203 Břeclav-Kolín - úprava a doplnění obchozi přenosové cesty pro ERTMS 395 dny 2.7.12 31.7. 13

78 m PS 01-92-205 Břeclav-Kolín - vybavení sálu ERTMS v CDP Přerov 92 dny 1.11. 13 31.1. 14

79 m Testování 396 dny 27.9. 13 27.10. 14

80 M Výcvik obsluhujících a udržujících zaměstnanců 123 dny 1.7. 14 31.10. 14

81 [5 jj j Posouzení shody s TP na interoperabilitu dokončeného díla 92 dny 1.8. 14 31.10. 14

82 Es! I Protokol o převzetí prací pro celé dílo 1 den 31.10. 14 31.10. 14
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SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
DIČ: CZ25793349, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 6088, jménem, které jedná: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva,
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva, Ing. Petr Lapáček, místopředseda 
představenstva

dále jen “zmocnitel"
z m o c ň u j e

AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 14616, 
jménem, které jedná: Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel společnosti,

dále jen „zmocněnec",

aby za zmocnitele v souvislosti s projektem a realizací připravované stavby veřejné zakázky 
„ ETCS -  I. Koridor úsek Kolín -  Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“ (dále jen 
„veřejná zakázka") vykonal tyto činnosti a úkony:

• podpis a podání společné nabídky na veřejnou zakázku
• podpis pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

vztahující se k veřejné zakázce
o;4 podpis smluv o smlouvě budoucí vztahujících se k veřejné zakázce 
© podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení veřejné zakázky

a dále ke všem právním úkonům souvisejícím se zadávacím řízením veřejné zakázky, 
zejména k účasti na otevírání obálek, k podání a doplňování námitek proti rozhodnutím 
zadavatele veřejné zakázky, k podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele včetně podání 
předběžného opatření, vše na základě zákona č. 137/2006

V Praze dne 21.11.2011

Ing. Tomáš Slavíček 
předseda představenstva

Ing. Petr Lapáček 
místopředseda představenstva

Petr

Prohlašuji, že plnou moc přijímám, což stvrzuji svým podpisem.

Ing. Zdeněk Chrdle 
jednatel

AŽD Praha s.r.o.



STARMON s.r.o., se sídlem Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01, IČ: 49285751, 
DIČ: CZ49285751, zapsaná v Obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 4338, jménem které jedná: Ing. Jan Šichan, jednatel společnosti

dále jen “zmocnitel"

AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 14616, 
jménem, které jedná: Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel společnosti,

dále jen „zmocněnec",

aby za zmocnitele v souvislosti s projektem a realizací připravované stavby veřejné zakázky 
„ ETCS -  I. Koridor úsek Kolín -  Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“ (dále jen 
„veřejná zakázka") vykonal tyto činnosti a úkony:

"X  o podpis a podání společné nabídky na veřejnou zakázku
podpis pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
vztahující se k veřejné zakázce
podpis smluv o smlouvě budoucí vztahujících se k veřejné zakázce 

r ® podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení veřejné zakázky

a dále ke všem právním úkonům souvisejícím se zadávacím řízením veřejné zakázky, 
zejména k účasti na otevírání obálek, k podání a doplňování námitek proti rozhodnutím 
zadavatele veřejné zakázky, k podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele včetně podání 
předběžného opatření, vše na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V Praze dne 21.11.2011

z m o c ň u j e

Ing.Jan Šichan 
jednatel společnosti

Prohlašuji, že plnou moc přijímám, což stvrzuji svým podpisem.

Ing. Zdeněk Chrdle



SIGNALBAU a.s., se sídlem Přerov III -  Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02,
IČ: 25840819, DIČ: CZ25840819, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166, jménem které jedná: Miroslav Jurman, předseda
představenstva

dále jen “zmocnitel"

AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 14616, 
jménem, které jedná: Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel společnosti,

dále jen „zmocněnec",

aby za zmocnitele v souvislosti s projektem a realizací připravované stavby veřejné zakázky 
„ ETCS -  I. Koridor úsek Kolín -  Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“ (dále jen 
„veřejná zakázka") vykonal tyto činnosti a úkony:

•; • podpis a podání společné nabídky na veřejnou zakázku
č  ® podpis pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

vztahující se k veřejné zakázce
«■ podpis smluv o smlouvě budoucí vztahujících se k veřejné zakázce 
® podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení veřejné zakázky

a dále ke všem právním úkonům souvisejícím se zadávacím řízením veřejné zakázky, 
zejména k účasti na otevírání obálek, k podání a doplňování námitek proti rozhodnutím 
zadavatele veřejné zakázky, k podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele včetně podání 
předběžného opatření, vše na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

z m o c ň u j e

V Praze dne 21.11.2011

Miroslav Jurman 
předseda představenstva

Prohlašuji, že plnou moc přijímám, což stvrzuji svým podpisem.

Ing. Zdeněk Chrdle


