
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 08PIJ-002383 
číslo smlouvy zhotovitele: 1 9 2 1 0 2 0

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
kontaktní osoby ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")
a

SILNICE GROUP a.s.
společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

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

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -N ové Město 
622 42 105, CZ62242105
................................................................................................... 
................................................................................. 
................................... ........................................ 
............................................. .. ................................................. 
..................................

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ................ ........ .. ......................................
............................. ............................................... 

kontaktní osoba ve věcech technických: ................................. ......................................
. .............................. ..............................................

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44)
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/13 Prunéřov, oprava komunikace, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 32 934 981,97 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:



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)

1/13 Prunéřov, 
oprava komunikace

32 934 981,97 6 916 346,21 39 851 328,18

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatei/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 1/13 Prunéřov, oprava 
komunikace, číslo veřejné zakázky 08PU-002383.

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 dodavateíi/zhotoviteli tak, jak je zde 
uvedeno, se dodavatei/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 dodavateíi/zhotoviteli vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatei/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 
smíuv“)> 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.

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

Smlouva je 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.
Smlouva ie účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2019.08 1612:15:09 
+02W

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 SIIA256RSA.

Datum: 20.08.2019 21:36:47 +02:00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 6205/35310/2019/ Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/13 Prunéřov, 
oprava komunikace, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-013521 (dále jen 
„Zakázka"), 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 GROUP a.s.
se sídlem: Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 62242105

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 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky 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, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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0 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 08PU-002383

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek: Z2019-013521

Název veřejné zakázky 1/13 Prunéřov, oprava komunikace

Druh řízem Otevřené řízení
Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní 
firma/název/jméno, 

příjmení /právní forma 
účastníka

Sídlo/místo trvalého 
pobytu

IČO
účastníka

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

1.

„Společnost 1/13 
Prunéřov“
Správce společnosti:
SILNICE 
TOPOLANY a.s.

Skladová 2438/6, 
326 00 Plzeň

05758734

33 791 695,81 Kč

Společník:
PETROM STAVBY, 
a.s.

Běchovická 701/26, 
100 00 Praha 10 26769611

2. Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 
180 00 Praha 8 00014915 35 534 117,96 Kč

3. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 60838744 34 253 804,87 Kč

4. EUROVÍA CS, a.s.
Národní 10,
110 00 Praha 1

45274924 34 324 067,75 Kč

5. HERKUL a.s. Obrnice 228,435 21 
Obrnice 25004638 34 099 679,30 Kč

1

1



6. FronČk, spol. s r.o. Zátiší 2488,269 01 
Rakovník 47534630 34 100 584,17 Kč

7. EKOSTAVBY Louny 
s.r.o.

Václava Majera 573, 
440 01 Louny

10442481 33 999 500,00 K5

8. COLAS CZ, a.s.
Ke KIícovu 9,
190 00 Praha 9

26177005 34 144 820,49 Kč

Na Florenci 2116/15,
9. SILNICE GROUP a.s. 110 00 Praha 1 ~ 62242105 32 934 981,97 Kč

Nové Město

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení 
nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 
nej nižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý 
předmět plném veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - nejvýhodnější) po 
nejvyšší (nejméně vhodnou).

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

Výsledek hodnocení nabídek - 
pořadí nabídek po provedeném 

hodnocení

1. 33 791 695,81 Kč 2.

2. 35 534117,96 Kč 9.

3. 34 253 804,87 Kč 7.

4. 34 324 067,75 Kč 8.

5. 34 099 679,30 Kč 4.

6. 34100 584,17 Kč 5.

7. 33 999 500,00 Kč 3.

8. 34 144 820,49 Kč 6.

9. 32 934 981,97 Kč 1.

2



5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

3
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ,,směrnice“) a § 123 písni, b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky 08PU-002383

Ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek:

Z2019-013521

Název veřejné zakázky 1/13 Prunéřov, oprava komunikace

Druh řízení Otevřené řízení

Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPROFOND

500 111 0007

I. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / 
jméno a příjmení vybraného 

dodavatele
Identifikační údaje vybraného dodavatele

SILNICE GROUP a.s. sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 62242105

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze 
dne 28. 3. 2019, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ 
odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
MESS GEO s.r.o. (jiná osoba, prokazující ěást kvalifikace)
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro:
- ........................ vydaný MČ Praha 4 ze dne 17. 4. 2019.

...........................vydaný MČ Praha 4 ze dne 17. 4. 2019.
Výpis z evidence Rejstříku trestů pro právnické osoby pro společnost MESS GEO s.r.o. 
vydaný MČ Praha 4 ze dne 17. 4. 2019.



§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ:
MESS GEO s.r.o. (jiná osoba, prokazující část kvalifikace)
Potvrzení vydané Finančním úřadem v Ústí nad Labem, územní pracoviště v Mostě ze dne 
17.4. 2019.
Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané ................................... 
................................................................ ze dne 24. 5. 2019.
~§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ: _  “  ........... ”  ......
MESS GEO s.r.o. (jiná osoba, prokazující část kvalifikace)
Písemné čestné prohlášení týkající se písm. c) podepsané .................................., jednatelem 
.............................................. ze dne 24. 5. 2019..
§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ:
MESS GEO s.r.o. (jiná osoba, prokazující část kvalifikace)
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Mostě ze dne 24. 4. 2019.

"§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ: ~
MESS GEO s.r.o. (jiná osoba, prokazující část kvalifikace)
Výpis z obchodního rejstříku MESS GEO s.r.o. vydaný Krajským soudem v Ústí nad Labem 
dne 7. 5. 2009._________________________________________________________________

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze 
dne 28. 3. 2019, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst, 1 
ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné 
způsobilosti v oboru:

a) dopravní stavby (......... ...........................................
MESS GEO s.r.o. (jiná osoba, prokazující část kvalifikace)
Výpis z obchodního rejstříku MESS GEO s.r.o. vydaný Krajským soudem v Ústí nad Labem 
dne 7. 5. 2009, kterým dodavatel (jiná osoba, prokazující část kvalifikace) prokazuje splnění 
profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ a čestné prohlášení na formuláři 2.1.1., ze dne 
24. 5. 2019, podepsané ...................................................................................................., 
kterým dodavatel (jiná osoba, prokazující část kvalifikace) prokazuje splnění profesní 
způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru: 

a) zeměměřické činnosti (................................).
§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Výpis ze živnostenského rejstříku pro společnost MESS GEO s.r.o. vydaný Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, kterým dodavatelem prokazuje splnění profesní způsobilosti pro 
oprávnění k podnikání výkon zeměměřických činností.
§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Čestné prohlášení na formuláři 2.1.1., ze dne 28. 6. 2019, podepsané .................................... 
................................................. společnosti SILNICE GROUP a.s., ze kterého vyplývá, že 
vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou 
způsobilost v oboru dopravní stavby;



Osvědčení o autorizaci č. 32881 pro autorizovaného technika ......... ............. v oboru 
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vydané Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 2. 12. 2010. 
Osvědčení o autorizaci c. 37151 pro autorizovaného technika .................................... v oboru 
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vydané Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 1. 9. 2015.

Čestné prohlášení na formuláři 2.1.1., ze dne 24. 5. 2019, podepsané ................................... 
................................................ ................. ze kterého vyplývá, že dodavatel (jiná osoba, 
prokazující část kvalifikace) disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje 
odbornou způsobilosti v oboru: zeměměřické činnosti:
Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činnosti č. 1016/95 v rozsahu § 13 
odst. 1) písni, c) zákona č. 200/1994 Sb. pro ................................... vydané Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním dne 21. 5. 2012.

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§79 odst 2 písm. a) ZZVZ:
Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
ze dne 28. 6. 2019 podepsaný Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva 
společnosti SILNICE GROUP a.s.,včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a 
dokončení nej významnějších z těchto prací:

Referenční list ze dne 21. 5. 2015 vystavený pro SILNICE GROUP a.s. jako 
subdodavatele členů sdružení, vydaný společností Skanska a.s., jako vedoucího 
účastníka sdružení na akci „R7 MUK Droužkovice -  MÚK Nové Spořice“, 
referenční list podepsaný ......................................................................................... 
název Sdružení Droužkovice -  Spořiče, (členové sdružení: Skanska a.s., vedoucí 
účastník sdružení, GEOSAN GROUP a.s. a SALEMA Construction a.s.), Společnost 
SILNICE GROUP a.s. se podílela na realizaci částí díla jako subdodavatel členů 
sdružení. Termín realizace zakázky: 2010 -  2014, finanční objem zakázky: 
1 961 660 582,00 Kč bez DPH, celkové náklady realizované společností SILNICE 
GROUP, a.s.: 430,15 mil. Kč bez DPH, výstavba rychlostní silnice R7 v délce 6,391 
lan. Pokládka hutněných asfaltových směsí vlastními kapacitami -  společnost 
SILNICE GROUP a.s. -  asfaltové vrstvy ACP, ACL, ACO, SMA v celkovém 
množství 703 688 m2, potvrzení o provedení pokládky hutněných asfaltových směsí 
vlastními kapacitami podepsáno 15. 8. 2017 I.................................................... 
...................................

- Referenční list ze dne 26, 8. 2014 vystavený pro SILNICE GROUP a.s. jako 
vedoucího účastníka sdružení na akci „R7 Praha -  Knovíz LS (II.etapa)ťt, 
objednatel ŘSD ČR, závod Praha, podepsaný ................... ............... ............... 
.................................................... termín realizace zakázky: 10/2013 -  06/2014, 
finanční objem zakázky: 209,265 mil ICč bez DPH, celkové náklady realizované 
společností SILNICE GROUP, a.s.: 104 776 678,70 Kč bez DPH 50%. Celková délka 
opravovaného úseku, levého jízdního pásu činila 12,595 km. Pokládka hutněných 
asfaltových směsí vlastními kapacitami -  společnost SILNICE GROUP a.s. -



asfaltové vrstvy AGP, ACL, SMA v celkovém množství 341 379 m2, potvrzení o 
provedení pokládky hutněných asfaltových směsí vlastními kapacitami podepsáno 
.........................................................................................
Referenční list ze dne 22, 5. 2017 vystavený pro SILNICE GROUP a.s. na akci „1/38 
Jihlava - Sťonařov“ , objednatel ŘSD ČR, správa Jihlava, podepsaný ............... 
.........................................................................................., termín realizace zakázky: 
4/2016 -  11/2016, finanční objem zakázky: 101 148 311,40 Kč bez DPH. Oprava 
stávající dvoupruhové silnice 1/38 v délce 9,9 km, odfrézování stávajících asfaltových 
vrstev, oprava trhlin a pokládka nových asfaltových vrstev včetně obrusné 
protihlukové asfaltové směsi. Pokládka hutněných asfaltových směsí vlastními 
kapacitami -  asfaltové vrstvy ACP, ACL, SMA v celkovém množství 244 460 m2, 
potvrzení o provedení pokládky hutněných asfaltových směsí vlastními kapacitami 
podepsáno ...........................................................................

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVŽ:
Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu ......... .................................................. 
................. .................................................. ...................SILNICE GROUP a.s,, ze dne 
28.6.2019 roky odborné praxe; 24 let v pozici stavbyvedoucího, Osvědčení o autorizaci č. 
32881 v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vydané Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č, 360/1992 Sb. dne 
2. 12. 2010, vztah k dodavateli: pracovněprávní, praxe s dokončenou silniční dopravní 
stavbou ve finančním objemu minimálně 15 mil. ICě bez DPH, kde působil v pozici 
stavbyvedoucího (stavba 1/13 Komořany - Most, objednatel ŘSD ČR Správa Chomutov, 
finanční objem stavebních prací 212,20 mil. Kč).

Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu ...................................., podepsané ...... 
....................................................................................................................................., ze dne 
28. 6. 2019, roky odborné praxe: 26 let v pozici hlavního stavbyvedoucího, Osvědčení o 
autorizaci Č. 37151 v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vydané 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 
360/1992 Sb. dne 1. 9. 2015., vztah k dodavateli: pracovněprávní, praxe s dokončenou 
silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 15 mil. Kč bez DPH, kde působil 
v pozici hlavního stavbyvedoucího (stavba Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec -  
Lahovice Výstavba „dálniční" komunikace včetně 6 mostních objektů, objednatel ŘSD ČR, 
ALPÍNE Bau CZ a.s., finanční objem stavebních prací 1 686 746 739 Kč bez DPH).

Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu ................. . . .................. podepsané 
............................................................................................................................................. 
ze dne 28. 6. 2019, roky odborné praxe: 20 let.
Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 1016/95 v rozsahu 
§ 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. vydané Českým úřadem zeměměřickým a 
katastrálním dne 21. 5. 2012, vztah k dodavateli SILNICE GROUP a.s.: poddodavatelský, 
vztah ke společnosti MESS GEO s.r.o.: pracovněprávní.



3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Čestné prohlášení o vlastnictví obalovny AMMANN CB 180 Měcholupy -  VD Zatec 
v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120 t/hod, včetně 
platnosti průkazních zkoušek ze dne 28. 6. 2019, podepsané

Výpis z majetkové evidence dodavatele ze dne 28. 6. 2019 podepsaný

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních 
strojů ze dne 28. 6. 2019 podepsané

Jedná se o stroje typové specifikace a parametrů:
1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku min. 3 m šířky 
vozovky najeden pracovní záběr;
1 kus frézy, s minimální účinností do hloubky 5 cm;
2 kusy silničních válců nad 3,5 t, s minimálním výkonem 250 m2/hod;
10 kusů sklápěčů, s minimálním výkonem 101.
Vybraný dodavatel tak splnil požadavek na minimální množství stavebních strojů, jak bylo 
požadováno v zadávací dokumentaci.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/13 Prunéřov, oprava komunikace

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
ělán ku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 
430 01 Chomutov

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 1 -  Nové Město

Doba pro dokončení 1.1.9 2 měsíce od Data zahájení prací
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 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 -  nepoužije se.
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5

v

Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-ělánku 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, 

formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad 4.6 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod
ělán ku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 a)

Minimální záruční doba požadovaná 
Objednatelem činí 60 měsíců pro všechny 
objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:

(i) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí záruční doba dle čí. 2 kapitoly 
5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK — 
VZ.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-ělánku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-ělánku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
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)
30.000,00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
75 000,00 Kč za každý jednotlivý případ



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod
ělán ku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
15 000,00 Kě 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 
Nepoužije se.

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
Nepoužije se.

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1
3 000,00 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

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé
smluvně vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(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 vnitř o-organ i zač ní předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení 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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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
—

Stavba: 1/13 1/13 Prunéřov, oprava komunikace

Objekt: SO 101 1/13 Prunéřov

Rozpočet: SO 101 1/13 Prunéřov

\_______________________________________________________________________________________________________ /
—

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.
\________________________________________________________________________________________ J

Základní cena: 32 934 981,97 Kč

r

V

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

32 934 981,97 Kč 

6 916 346,21 Kč 

39 851 328,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

KS

0,00

0,00 Kč

r

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
V

Datum zadání:

v
Datum vypracování nabídky: 28.5.2019



FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost SILNICE GROUP a.s.
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 622 42 105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/13 Prunéřov, oprava komunikace, 
ev. ě. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-013521 (dále jen „dodá vatě i “L 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 K cb ez/v č . DPH

Asfaltové směsi frézované a vybourané 10 179,138 t 85,08/ 102,95 Kč

Ocelové konstrukce -  svodidla ocelová 
zábradelní úroveň zadržení 113

27 m za cenu šrotu

Ocelové konstrukce - dopravní značky 
základní velikosti ocelové folie tř. 2

32 ks za cenu šrotu

Ocelové konstrukce -  dopravní značky 
velkoplošné, ocelové lamely folie tř. 1

13,5 m2 za cenu Šrotu

Ocelové konstrukce - sloupky a stojky DZ z 
ocelových trubek

18 ks za cenu šrotu

Ocelové konstrukce -  sloupky a stojky DZ 
z příhradové konstrukce

6 ks za cenu šrotu

Ocelové konstrukce -  evidenční číslo mostu 
ocelové s folií tř. 1

2 ks za cenu šrotu

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 za 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 poddodavateíé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.



FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SILNICE GROUP a.s.
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 622 42 105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/13 Prunéřov, oprava komunikace, 
ev. ě. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-013521 (dále jen ..dodavatel^).

í)
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
geodetické práce, projekt, dopravní značení (VDZ, SDZ, proměnné), DIO, svodidla, sadové

úpravy

a zároveň
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

v
ICO (pokud bylo přiděleno) 

a sídlo poddodavatele

-------- v ...................
Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 
plnit

MESS GEO s.r.o.
286 98 193

K. H. Borovského 1144/4 
434 01 Most

veškeré geodetické a 
zeměměřické práce

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

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

■ ■ v ■
Část kvalifikace, kterou 

prokazuje dodavatel 
prostřednictvím jiné osoby

MESS GEO s.r.o.
286 98 193

K. H. Borovského 1144/4 
434 01 Most

veškeré geodetické a 
zeměměřické práce / ZL, úřední 

oprávnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č 297/2016 S il, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


