
EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
operační program Podnikáni 
a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury ^řMll 1

EVROPSKÁ UNIE
Evropská strukturami a investiční fondy 
Operační program Doprava

Název veřejné zakázky: Tramvaj Ptotní - soubor staveb - etapa 2-4

SMLOUVA O DÍLO

Tato smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Statutárním městem Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Srno 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ 44992785 

zastoupenými

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

zastoupenýi

Dopravním podnikem města Brna, a. s.
Hlinky 64/151, Písařky, 603 00 Brno 
IČO: 25508881
DIČ; CZ 2550888^^^^^^^^^ 

zastoupená

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 2463

Teplárnami Brno, a, s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČO: 46347534 

DIČ: CZ 46347534

R N | O | 4r RSD OR
i AEwru.ST\tai>4eAC Auecť*

[S TEPLÁRNY BRNOB



zastoupená

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 8, 
vložka 786

číslo smlouvy o dílo: SmB: 5617055062 

číslo smlouvy o dílo DPMB: 17/1159/5080 

číslo smlouvy o dílo ŘSD; 03PT-0Q3253 
číslo smlouvy o dílo Teplárny: 0 MV $0$ 

(společně dáie jen "objednatel") najedná straně

a

Společníky společnosti „Výstavba tramvajové tratě Plotní", jejímž jménem jedná na základě 

Plné moci ze dne 31. 08, 2017

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČO: 253 22 257

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 2211
a
Společník II: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, ISO 00 Praha 5 

IČO; 608 38 744
DIČ; CZ6083874^^^^^^^ 

za stou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 7634
a
Společník III; Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 
IČO: 454 74 281 

DIČ: 

za stou
Společnost j^apsan^ODcnaanirTweJstri!a^eaenerTn<raJsl<yrT^oudem v Brně, oddíl C, 

vložka 5062

číslo Smlouvy; 201706601/0930/17/VHS a DS 

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

Protože sí objednatel přeje, aby Dílo „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4", bylo 

realizováno zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na a) provedení a dokončení tohoto
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Díla a na odstranění všech vad na něm, za Smluvní cenu, kterážto bude určena podle Pod- 
článku 12.3 Podmínek a kterážto podléhá úpravám v souladu se Smlouvou b) zařízení dalších 

záležitostí uvedených vodst. 4 této smlouvy o dílo za dohodnutou cenu, kterou tvoří součást 
Smluvní ceny

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký jejím připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 

2-4", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632317 a Smluvními podmínkami pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky a Smluvních podmínek pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky č. 2 (dále jen „Podmínky").

i

I

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a kromě 

dokumentu pod písmenem (a) současně tvoří také seznam příloh této smlouvy o dílo:
2.

Smlouva o dílo

Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)

Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr1

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Obecné podmínky2

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky3

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2

Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)5 

Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, vjejímž 

zájmu je objekt realizován
(h)l. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu

Statutárního města Brna

(h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství 

silnic a dálnic ČR

(h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu

Dopravního podniku města Brna, a.s.

(h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren 

Brno, a.s."

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
4

(g)
(h)

1 Oceněný soupis prací je na elektronickém datovém nosiči.
2 Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

3 Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

4 Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči. 

Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.5
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Výkresy {díl 6 zadávací dokumentace)6

Požadavky na provádění a kvalitu PPK-VZ pro prvky vodorovného dopravního
značení
Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD Tl/2

Požadovaný seznam dokladů, plnění norem a předepsaných zkoušek

Plná moc pro Zhotovitele k zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním
Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby

Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu

Ostatní související dokumenty, které zahrnují:

- Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací 
dokumentace)

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, 
části 4 zadávací dokumentace)

- Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací 
dokumentace s přílohami)

- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 

1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
Seznam osob (hlavní stavbyvedoucí a další stavbyvedoucí)

(i)

0)

(k)

(I)

(m)

(n)

(o)

(P)

3. Základní datum je 02.10. 2017

4. Předmět této smlouvy o dílo zahrnuje vedle provedení Díla specifikovaného v Technické 

specifikaci, Výkresech a Souvisejících dokumentech také:
a) vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu Pod-článku 

4.1 písm. d) (i) Podmínek;
b) vyhotovení geometrického plánu (odsouhlaseného Magistrátem města Brna a 

DPMB) odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 

tištěných a v 7 datových vyhotoveních ve formátu .DGN a .pdf, zpracování 
geodetického zaměření ve 3 tištěných a 3 datových vyhotoveních ve formátu 

.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. 
Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních 

pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených. 
Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu jsou stanoveny v příloze 

(n) této smlouvy o dílo;
c) poskytnutí licencí ve smyslu Pod-Článku 1.10 Podmínek k Dokumentaci 

skutečného provedení stavby a geometrického plánu ve smyslu písm. b) tohoto 

odstavce;
d) zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování 

Objednatele v řízení o užívání Stavby, přičemž:
i. Zhotovitel zpracuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu s 

užíváním Stavby a předloží věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu, resp. úřadům potřebné údaje a podklady pro 

jeho vydání;

6 Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.
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Zhotovitel vyžádá, zajistí a převezme písemná závazná 

stanoviska dotčených orgánu státní správy a dalších příslušných 

dotčených subjektů;

Zhotovitel při závěrečné prohlídce Stavby předloží doklady 

požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem, resp. 

úřady;

Zhotovitel bude vést jednání s věcně a místně příslušným 

stavebním úřadem, resp. úřady;

Zhotovitel bude přebírat dokumenty adresované Objednateli v 

rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu Stavby;

Zhotovitel předá Objednateli kolaudační souhlas, který je 

dokladem o povoleném užívání Stavby;

v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání 

rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel 

podá, po odstranění vytknutých nedostatků, oznámení o 

odstranění nedostatků (i. až vii. společně dále jen „Zařízení 

záležitosti")

iv.

v.

VI.

VII.

U stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a 

dálnic ČR [příloha (h)2j a v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (h)3] 

musí být proveden zkušební provoz v délce trvání alespoň 3 měsíce. Na zkušební 

provoz nedopadá doba pro dokončení díla.

Zařízení záležitosti je Zhotovitel povinen zajistit po uplynutí lhůty pro dokončení 

díla, resp. po ukončení zkušebního provozu u stavebních objektů realizovaných 

v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha {h)3], při 

zohlednění zákonných íhůt, jimiž jsou dotčené orgány státní správy vázány. Na 

Zařízení záležitostí nedopadá doba pro dokončení díla. Zařízení záležitostí se 
neprovádí u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství 

silnic a dálnic ČR [příloha (h)2],

e) provedení všech dalších činností a vyhotovení všech dalších dokumentů 

předpokládaných Smlouvou.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování díla Objednatelem 

částečně z OPD a OPPIK, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami 

stanovenými těmito operačními programy, které se zavazuje pro účely této smlouvy o 

dílo dodržovat.

6. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek OPD a OPPIK v rámci plnění svých povinností ze smlouvy o dílo, a to 

zejména:

umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (zejména Odbor 

implementace evropských fondů MMB, Odbor investiční MMB), Ministerstvu 

financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu,

a)
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Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným 

orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a dále 

umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů 

souvisejících s projektem;

vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci 

projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost 

všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu;

uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré 

originály účetních záznamů vztahujících se k projektu;

uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce OPD a OPPIK smlouvy 

včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu.

7. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 

součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) 
č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o 

obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

b)

c)

d)

8. Během realizace stavby je zhotovitel povinen umístit na místě realizace velkoplošný 

billboard podle Pod-článku 4.1 Podmínek, o minimálních rozměrech 5,1 x 2,4 m dle 

Pravidel pro publicitu OD a Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v 

programovém období 2014-2020.

9. Po dokončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění velkoplošného billboardu 

podle Pod-článku 4.1 Podmínek bude v místě Stavby umístěna stálá pamětní deska dle 

Pravidel pro publicitu OD a Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v 

programovém období 2014-2020 z odolného a trvalého materiálu o rozměrech 0,4 x 

0,3 m (dále jen „Pamětní deska"). Pamětní deska bude vyrobena z materiálu trvalé 

hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu - např. z mosazi či jiné slitiny, 
minimalizace pravděpodobnosti poškození či zcizení.

10. Obsah informační tabule podle Pod-článku 4.1 Podmínek a Pamětní desky bude 

Zhotovitelem zpracován dle instrukcí Objednatele a "Metodického pokynu pro 

publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v programovém 

období 2014 -2020". Konečný vzhled velkoplošného billboardu a Pamětní desky bude 

před umístěním schválen Objednatelem.

11. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční
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kontroly ve smyslu ust, 5 2 písm, e) zákona č. 320/2001 5b., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů {zákon o finanční kontrole], ve znění 

pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

12. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
zhotovitel se tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 
všechny vady a zařídí i další záležitosti spadající pod předmět této smlouvy o dílo včetně 

vyhotovení geometrického plánu a Zařízení záležitostí v souladu s ustanoveními 
Smlouvy.

13. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní a Zařízení záležitosti, Smluvní cenu v době a způsobem 

předepsaným ve Smlouvě,

14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy o dílo disponovat kvalifikací, 
kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy o dílo.

15. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 

republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

16. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v deseti stejnopisech, z nichž osm obdrží objednatel 
a dvě obdrží dodavatel/zhotovitel.

17. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně všech příloh a případných 

dodatků v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel 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. Smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.I

I
Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran.

Doložka:
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzí č. R7/142 dne 21. listopadu 2017

L2T2017Datum: 18,Datum: 18.12. 2017

PODEPSAN
Jméno:
Funkce:

PODEPS
Jméno:
Funkce:

za objednatele
Statutární město Brno

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Datum: 18.12, 2017Datum: 18. .7

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:
Funkce:

za objednatele

Teplárny Brno, a.s.

za objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum; 18.12. 2017Datum: 18.12. 2017

PODEPSÁN

Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:
Funkce:

za objednatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.

za objednatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 18,12. 2017

PODEPSÁN

Jméno:
Funkce:

za zhotovitele
IMOS Brno, a,s.
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Datum; 18,12. 2017 Datum: 18.12. 2017

I.S.

PODEPSÁN

Jméno;
Funkce;

PODEPSA
Jméno:
Funkce:

za zhotovitele
STRA BAG a.s.
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci 
ze dne 31. 08.2017

za zhotovitele
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci 
ze dne 31. 08.2017

i

!
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