
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
Číslo objednatele ; 38012-00004/09 

Číslo zhotovitele : 780308 20040 5 10001/56658

Tento Souhrn smluvních dohod

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem
(dálejen  "objednatelem") najedné straně

a

Skanska a.s., IČ: 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348,Praha 4 Chodov ,PSČ149 00,zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, jednající 

výrobní náměstek závodu Čechy východ a obchodní
náměstek závodu Čechy východ, na základě plné moci.
dále také jen „účastník sdružení4' nebo “vedoucí účastník sdružení" nebo Skanska DS 

a

Metrostav a.s.
Koželužská 2246, Praha 8, PSČ 180 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
IČ: 000 14 915
jednající _ člen představenstva

místopředseda představenstva 
dále také jen účastník sdružení nebo Metrostav a.s,

(dále jen  "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba
„R35 Sedlice — Opatovice, dostavba estakády64 

ISPROFIN; 3271245005
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 
1.289.658,6 bez DPH, kalkulovanou takto:

Název
stavby

Cena stavby 
bez DPH v Kč

Provizorní 
položka pro 

rezervu 10 %

Nabídková cena 
stavbv bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby

(a) (b) * 10% z 
části (a)

(c) = (a) ± (_b) (d) (e) = (c) + (d)

„R35 
Sedlice -  
Opatovice, 
dostavba 
estakády”

1.289.485.813,7 128.948.581,3 1.418.434.395,- 269.502.535,- 1.687.936.930,-
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v užším řízení

R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

Datum: Datum: 22.01.2010

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁ1
Jméno:
Funkce: výrobní náměstek závodu

PODEPSÁN,
Jméno:
Funkce:

za objednatele

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

za vedoucího člena sdružená 
dodavatel e/zhotovitele 
Skanska a.s.

PODEPSÁh
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

představenstva

za člena sdružení dodavatele/zhotovitele 
Metrostav a.s.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády

Dodatek č. 1
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo objednatele: 38012-00004/09 
Číslo zhotovitele : 780308 20040 5 10001/57371

Tento S ouhrn  smluvních dohod

mezi

Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem
(dále jen  "objednatelem") najedná straně

a

Skanska a,s., IČ: 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348,Praha 4 Chodov JPSČ149 00,zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, jednající 

předseda představenstva a člen představenstva
dále také jen  „účastník sdružení” nebo “vedoucí účastník sdružení” nebo Skanska

a

M etrostav a.s.
Koželužská 2246, Praha 8, PSČ 180 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
IČ: 000 14 915
jednající člen představenstva

člen představenstva
dále také jen  účastník sdružení nebo Metrostav a.s.

(dále jen  "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Předmět díla:

Realizace stavby„R 35 Sedlice -  Opatovice, dostavba estakády“
ISPROFIN: 3271245005

Dodatkem č.J dochází ke změně souhrnu smluvních dohod v těchto bodech: 

Cena stavby je  po úpravě ;

1



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády

Název
stavby

Cena stavby 
bez DPH v Kč

Provizorní 
položka pro 
rezervu 5 %

Nabídková cena 
stavbv bez DPH

DPH
20%

Celková 
nabídková cena 

stavby
(a) (b) = 5 % z části 

(a)
íc) = (a) + (b) 00 (e) = (c) + (d)

„R35
Sedlice-
Opatovice,
dostavba
estakády“

1.289.485.813,7 64.474.290,7 1,353.960.104,4 270.792.020,9 1.624.752.125,3

Ostatní ustanovení souhrnu smluvních dohod nedotčené dodatky č. 1 zůstávají beze změny. 
Tento dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod je vyhotoven v sedmi stejnopisech z nichž tři 
obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

Datum: ^  06. 2010 Datum: 2.6..2010

PODEPSÁN _
Jméno:
Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁE
Jméno:
Funkce: člen představenstva

za vedoucího člena sdružení
za objednatele dodavatele/zhotovitele
Ředitelství silnic a dálnic CR Skanska a,s. /J

Funkce: člen představenstva

za Člena sdružení dodavatele/zhotovitele 
M etrostav a.s.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: R35 Sedlice -  Opatovkc, dostavba estakády
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky R35 Sedlice -  
Opatovice, dostavba estakády, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických 
podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené 
Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1 a 2

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu:

Cena stavby 
bez DPH v Kč

Provizorní 
položka pro 

rezervu 10 %

Nabídková cena 
stavby bez DPH

DPH Celková 
nabídková cena 

stavby
(a) (b) = 10% z 

části (a)
(c) = (a) + (b) (d) (e) = (c) + (d)

R35 Sedlice- 
Opatovice, 
dostavba 
estakády

1,289.485.813,7 128.948.581,3 1.418.434.395,- 269.502.535,- 1.687.936.930,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce 
prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že provizorní položka pro rezervuje samostatnou položkou nabídkové ceny a na 
její čerpání nevzniká nárok ani v okamžiku přijetí nabídky a podpisu Smlouvy o dílo.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou a zavazujeme se dodržet nejnižší nabídkovou cenu ve výši 
1.418.434.395,- Kč

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu 
nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek ě. 1 a 2
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(í) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády

(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 1, 
části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 1,5 dle dílu 1, 
části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 1.6 
dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 
dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s 
realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu 
s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora yrfpfyné veřejné zakázky.

předseda představenstva a 

člen představenstva

řádně pověřen podepsat nabídku jménem či v zastoupení "Sdružení Skanska- M etrostav, 
cstakada R35", Adresa Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Datum 20.10.2009



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Pojmy uvedené v této příloze k nabídce s velkým počátečním písmenem mají stejný význam 
jako v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, ve vztahu k níž jsme podali tuto nabídku.

Název stavby: R35 Sedlice -  Opatovice, dostavba estakády

Název článku Článek Všeobecných Údaie
obchodních podmínek

Název a adresa obiednatele 1.1.2.2 Ředitelství silnic a dálnic
ČR

a 1.3 Na Pankráci 546/56, Praha 4

Název a adresa dodavatele 1.1.2.3 "Sdružení Skanska- Metrostav.
a 1.3 estakáda R35",

Adresa Průmyslová 493, 
530 03 Pardubice

Název a adresa správce stavby U .  2.4
a 1.3

Lhůta pro uvedení stavby do provozu^ 1.1.6.11 351 měsíců

Lhůta pro 
dokončení stavby 1.1.3.3 35 měsíců

Záruční doba: 1.1.3.7 60 měsíců pro mosty a 60
měsíců pro komunikace a 
ostatní objekty, ledaže 
Technické kvalitativní 
podmínky a/nebo Zvláštní 
technické kvalitativní 
podmínky stanoví pro 
příslušnou technologii či 
objekt jinak.

Celková záruční doba na 
následující technologie či 
objekty bude činit:2

(a) vozovkové souvrství 
asfaltové 60 měsíců

(b) nosné konstrukce mostů 
60 měsíců



Ředitelství silnic a dálnic ČR R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády
Stavební práce v užším řízení

(c) hydroizolace mostů 
84 měsíců

Elektronické přenosové systémy 1.3 fax

Použité právo 1.4 právo České republiky

Rozhodniící jazyk 1.4 čeština

Komunikační jazyk 1.4 čeština

Doba pro přístup 11a staveniště 2.1 v den zahájení prací

Výše záruky za provedení díla 4.2 10 % Přijaté ceny stavby bez
DPPI

Výše záruky za odstranění vad 4.25 3 % Ceny díla bez DPH

Pracovní doba 6.5 Bez omezení

Smluvní pokuta 8.7
*

a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro uvedení 
stavby do provozu -  0,05% 
Přijaté ceny stavby za den

Smluvní pokuta 8.7
a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro 

dokončení stavby - 0,05% 
Přijaté ceny stavby za den

4.2 Nepředložení záruky za 
provedení díla v požadované 
lh ů tě -23.000.000,- Kě.

Procento pro úpravu 
cen provizorních položek 13.5 (b) 10%

Úpravy kvůli změnám v nákladech 13.8 pro platby každý měsíc

Koeficient: 
velikost ukazatele

Zdroj ukazatele:
7001 Indexy cen stavebních prací, 

stavebních prací, stavebních děl a nákladu 
stavební výroby (tab. 4)

a-0,10 , Pevný -  neupravuje se

b-0,90 Inženýrské stavby

s



Ředitelství silnic a dálnic ČR R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády
Stavební práce v užším řízení

Celková záloha 14.2 10% přijaté ceny stavby (bez 
DPH) a provizorní položky pro 
rezervu

Počet splátek 14.2 záloha bude poskytnuta na každý 
Kalendářní rok ve splátce 
v hodnotě 10% ročního objemu 
prostředků schválených 
v rozpočtu SFDI pro tuto stavbu 
až do uplynutí lhůty pro 
dokončení

Začátek odpočtu zálohy 14.2(a) potvrzení platby následující po 
poskytnutí zálohy

Amortizační sazba odpočtu zálohy 14.2(b) 15% Částky každého Potvrzení
platby

Měna a poměry 14.2 , 100% v české měně

Měna platby 14.15 koruna česká, podle Dopisu 
nabídky

Lhůty pro předložení pojištění; 18.1
fa) důkaz o pojištění 90 dnů
fb) příslušné pojistky 90 dnů

Minimální Částka
pojištění odpovědnosti_______ ;_________  18.3 1 % Přijaté ceny stavby bez

DPH

Parafa osob podepisující nabídku 

Datum:20.10.2009
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Ředitelství silnic a dálnic ČR R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády
Stavební práce v užším řízení

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: R35 Sedííce-Opatovice, dostavba estakády

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky R35 
Sedlice-Opatovice, dostavba estakády, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich 
trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 
následujícími pravidly:

1) Provedeme minimálně 50% z objemu prací (50% z nabídkové ceny díla) vlastními 
kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo 
obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby 
uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále 
(b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem 
ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s 
uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, 
která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky.

2) Pokud zbývající % podíl objemu prací nebudeme provádět vlastními kapacitami, 
zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u 
nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, 
přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a 
potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% 
z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden 
již v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich 
zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme 
oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet 
jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských 
smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce 
na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn 
udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.
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R35 Sedlíce-Opatovice, dostavba estakády

6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že sema realizaci stavby nebudou podílet 
jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, 
že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně 
zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. 
dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), 
jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky 
subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše 
uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití 
subdodavatele smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 
Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti 
jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto 
našim závazkem dotčena.

8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že 
podíl prací provedených vlastními kapacitami nedosáhne % uvedeného v odstavci 1 
Zvláštní přílohy k nabídce, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 
y% z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, 
které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, 
nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po 
konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž 
jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že 
zadavatel je  oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit 
výjimku z předepsané procentní hranice podílu prací provedených vlastními 
kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné 
žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem 
dotčena.

Současně se zavazujeme, že průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické 
podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Parafa osob podepisující nabídla
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5

PLÁN PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN, ZADÁNÍ ČÁSTI PRACÍ

Společnost: Sdružení Skanska -  Metrostav, estakáda R35
se sídlem: Průmyslová 493, Pardubice, 530 03 
IČ:
DIČ:

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „R35 Sedlice — 
Opatovice, dostavba estakády", zahájeném zadavatelem dne 25,5,2009. uveřejněním 
oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. 
Č. 60031581 („uchazeč"), tímto

uvádí, že

že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / 
betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je  
přílohou tohoto dokumentu

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích: viz příloha

3. maximálním možným způsobem dodržovat časový plán realizace stavby 
představovaný harmonogramem s kritickými body průběhu výstavby, jež konkretizuje 
příslušné činnosti, termíny, zdroje pracovních sil a vybavení atd., a jehož součástí je  
plán finančního objemu prací odstupňovaný po jednotlivých měsících. Návrh 
Časového plánu realizace stavby je  přílohou tohoto dokumentu.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny 

díla

Zkušenosti z obdobných staveb 
(uvést detaily)

NETÝKÁ SE

CELKEM % - -
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Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací, což uchazeč dokládá stejnopisy či úředně ověřenými kopiemi jejich příslušného 
písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

Přílohou tohoto dokumentu jsou technologické postupy popřípadě výkresy obsahující metody 
použité dodavatelem k provedení stavby.

V Pardubicích dne 20.10.2009

předseda představenstva a člen představenstva

Pověření za Sdružení Skanska -  Metrostav, estakáda R35



PLÁN PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN

t. Lhůty a termíny výstavby -  návrh uchazeče

Lhůta výstavby: 35 měsíců
Lhůta uvedení stavby do provozu : 35 měsíců

Termín zahájení stavby: listopad 2009
Termín zprovoznění a dokončení stavby : 30.9.2012

Termíny a lhůty výstavby jednotlivých Částí stavby jsou uvedeny v příloze „Harmonogram 
stavby4 \

2. Komentář k časovému harmonogramu výstavby

Návrh časového harmonogramu zhotovitele respektuje výstavbové prostory navržené 
vDZS. V souladu s DZS a zadáním soutěže je zachován termín dokončení celé stavby do 35 
měsíců ode dne zahájení.

3. Postup výstavby rozhodujících objektů

Postup výstavby je specifikován v zadávací dokumentaci v části E. Staveniště a provádění 
stavby Jso u  zde pouze vytýčeny základní body postupu:

* Přípravné práce a příprava ZS, realizační dokumentace
* Skrývky ornice a podomičí, přeložka IPO
* Zemní práce na silničních objektech, zakládání estakády
* Odvodnění
* Nosná konstrukce + vybavení estakády
* Konstrukce rychlostní komunikace
* Dokončovací práce, vegetační úpravy, rekultivace

4. Zařízení staveniště

Hlavní staveništní kancelář a zázemí stavby budou v areálu elektrárny Opatovice 
(pronájem kanceláří). Pro potřebu zařízení staveniště budou využity dílčí plochy převážně 
V dočasném záboru, situované podle potřeby u jednotlivých stavebních objektů (plochy uvnitř 
MÚK Opatovice a u mostu v km 3,7-3,85. Plochy budou vybaveny mobilním zdrojem el. energie, 
případně přípojkou na místní síť a chemickým WC,

^Pracovní doba

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



Zhotovitel předpokládá práci v týdenním pracovním cyklu od 6,00 hod do 18,00 hod. 
V případě provádění betonáží mostů bude pracovní doba upravena tak, aby byly dokončovány 
technologické celky dle TKP a norem. V zimním období od prosince do března budou práce 
prováděny s ohledem na klimatické podmínky.

h.Vybavení uchazeče

Přehled strojů, materiálů a výroben betonových a živičných směsí , použitelných pro 
stavbu byl prokázán v žádosti o účast.

V Pardubicích dne 20.10.2009
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Stavební práce v užším řízení
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.4

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: „R35 Sedlice -  Opatovice, dostavba estakády”

Společnost: Skanska DS a.s.,
se sídlem: Bohunická 133/50,
IČ: 26271303,
DIČ: 699000724
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno,oddíl B, vložka 3685

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „R35 Sedlice -  
Opatovice, dostavba estakády”, zahájeném zadavatelem dne 25,5.2009 uveřejněním 
oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. 
č. 60031581 („Společnost”).

prohlašuje, že je  srozuměna s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky bude 
vytěžen následující materiál s minimální reprodukční pořizovací cenou (uvedeno bez DPH):

M ateriál Množství:
cca

Min. reprodukční 
pořizovací cena

(i) vybouraná obalovaná směs v rozsahu 
zhruba

0 tun 100 Kč/t

O ) další materiál:
ostatní použitelná ocel (mostní 
zábradlí)

0 tun 2000 Kč/t

mimolesní zeleň -  stromy 5 ks
z toho - palivové dříví 5m 3 220 Kč/m3

Společnost se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů takto 
vytěžený materiál (majetek České republiky) v množství určeném dle znaleckého posudku 
(minimálně však v množství shora uvedeném) od zadavatele odkoupit za cenu v místě a čase 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (nejméně, však za cenu odpovídající výši 
minimální reprodukční pořizovací ceny) a současně uhradit náklady na přepravu tohoto 
materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Společnost tímto 
potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

'i

za Skanska DS a.s.

předseda představenstva a člen představenstva
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: Skanska DS a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: Skanska DS a.s., 
se sídlem: Bohunická 133/50,
IČ: 26271303,
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno,oddíl B, vložka 3685

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky ); 
Netýká se
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: Průmyslová 493, 530 03 
Partdubice.

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) M etrostav a.s.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

"Sdružení Skanska- M etrostav, estakáda R35"

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s 
veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a. 
nerozdílně („Smlouva")

i) Datum uzavření: 18.6.2009 
i i) Místo: Brno/Praha 
iii) Příloha-Sm louva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich 

Vedoucí člen sdružení 51 %, - silniční objekty a spodní stavba 
Člen sdruženmí 49 % - most

V Pardi íhir.íeli dnp 90 10 9.000



Smlouva o sdruženi vzor D4

Smlouva o sdružení

číslo smlouvy účastníka Skanska DS a.s,: 2009000181/49216 
číslo smlouvy účastníka : D4/18/2009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust § 829 a násl. občanského 
zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

Skanska DS a.s., IČ: 26271303, se sídlem v Brně, Bohunická 133/50, PSČ 619 00,zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B,, vložce 3685, jednající 

předseda představenstva a člen představenstva

dále také jen „účastník sdružení" nebo “vedoucí účastník sdružení” nebo Skanska DS

a

Metrostav a.s.
Koželužská 2246, Praha 8, PSČ 180 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
ÍČ: 000 14 915
Jednající: clen představenstva

člen představenstva

dále také jen účastník sdružení nebo Metrostav a.s.

I.
Předmět a účel smlouvy

1) Touto smlouvou se její výše uvedení účastníci sdružují, aby se společně přičinili o dosažení 
sjednaného účelu, kterým je získání veřejné zakázky na realizaci stavby označované jako 
„R35 Sedlice -  Opaíovice, dostavba estakády " (dále jen „stavba”), dále uzavření příslušné 
smlouvy o dílo se zadavatelem veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo”) jakož i vlastní 
provedení díla. Zadavatelem výše uvedené zakázky je Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 
546/56, Praha 4, IČ 65993390 (dále jen „zadavatel”). Zadávací řízení pro tuto zakázku bylo 
zadavatelem zahájeno uveřejněním na centrální adrese dne 25.5.2009, vedené pod evidenčním 
číslem

2) IC dosažení sjednaného účelu se účastníci zavazují společně vypracovat a zadavateli podat 
nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení s tím, že společná nabídka bude zpracována a 
podána v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 137/2006 Sb„ o veřejných, 
zakázkách,

3) V případě, že společná nabídka účastníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, 
uzavřou společně účastníci se zadavatelem příslušnou smlouvu o dílo, na základě které se 
zaváží provést sjednané dílo společně a nerozdílně a stejným způsobem odpovídat i za ostatní

Strana 1/7



Smlouva o sdruženhvzor D4

závazky ze smlouvy o dílo vyplývající. Na zhotovení díla se jednotliví účastnící sdružení 
budou podílet vzájemně dohodnutým rozsahem prací.

4) Podrobné vymezení výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s prováděním 
díla jednotlivými účastníky sdružení včetně jejich podrobného oceněni specifikujícího podíl 
každého účastníka sdružení na celkové ceně díla, bude provedeno v dodatku lc této smlouvě o 
sdružení, která bude uzavřena v rámci zpracování cenové nabídky, pokud bude uchazeč 
za d a vatel e m vyb rán..

Ií.
Název sdružení

1) Účastníci sdružení se dohodli, že při výkonu práv a plnění povinností podle této smlouvy o 
sdružení budou sdružení označovat názvem:

"Sdružení Skanska- Metrostav, estakáda R35"

2) Sídlem sdružení je sídlo vedoucího účastníka sdružení , direkce Čechy východ 
v Pardubicích, Průmyslová 493, PSČ 530 03

III.
Vedoucí účastník sdružení

1) Účastníci sdružení se dohodli, že vedoucím účastníkem sdružení bude Skanska DS a.s.

2) Vedoucí účastník sdružení je odpovědný za řízení a koordinaci provádění díla a je 
oprávněn jménem všech účastníků sdružení k podpisu a podání společné nabídky a k jednání 
se zadavatelem ve věcech týkajících se činnosti účastníků podle této smlouvy o sdružení a 
vyplývajících pro vedoucího účastníka sdružení ze smlouvy o dílo. Vzhledem kvýše 
uvedenému je vedoucí účastník mimo jiné oprávněn a vůči ostatním účastníkům povinen 
jménem jednotlivých účastníků sdružení uplatňovat vůči zadavateli nároky vyplývající ze 
smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele pokyny týkající se provádění díla, přijímat platby ceny 
díla od zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu a dohodnutým 
způsobem ostatním účastníkům sdružení. Všichni účastníci sdružení kteří podávají společnou 
nabídku jsou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, vedoucí účastník sdružení 
je oprávněn jednat za ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého 
z ostatních účastníků sdružení a příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky 
sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení.

IV.
Plná moc k zastupování účastníků sdružení

Účastník sdružení Metrostav a.s. tímto výslovně uděluje vedoucímu účastníku sdružení, plnou 
moc ke všem úkonům vymezeným v článku III. odst. 2) této smlouvy, zejména pak k podpisu 
a podání společné nabídky dle článku I. odst. 2) této smlouvy včetně všech dalších dokumentů 
tvořících součást nabídky nebo s ní souvisejících. Na základě této plné mocí je vedoucí
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účastník sdružení oprávněn činit jménem zbývajících účastníků sdružení veškeré právní 
úkony související s činností účastníků v rámci sdružení a při provádění smlouvy o dílo. 
Vedoucí účastník sdružení vždy takové úkony předem projedná s ostatními účastníky sdružení 
a dodržuje přísnou informační povinnost vůči ostatním účastníkům sdružení. Úkony 
vedoucího účastníka sdružení budou vycházet z konsensu všech účastníků sdružení, jež jsou si 
při rozhodování rovni.

V.
Příprava společné nabídky

1) V zájmu dosažení sjednaného účelu sdružení se všichni účastníci sdružení zavazují učinit 
veškeré právní i faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní nabídky a jejímu 
včasnému předložení zadavateli, a to v takové podobě, aby mohla být zadavatelem vybrána 
jako nejvhodnější.

2) Účastníci sdružení se dohodli, že k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti 
v zadávacím řízení poskytnou zadavateli jistotu ve formě bankovní záruky (záruční listiny), 
kterou zajistí a do nabídky předloží vedoucí účastník sdružení. Jestliže zadavatel uplatní 
nároky vyplývající z bankovní záruky, uhradí vedoucímu účastníkovi sdružení veškeré plnění 
takto poskytnuté bance včetně souvisejících nákladů ten účastník sdružení, který uplatnění 
nároku z bankovní záruky zavinil. Pro případ plnění banky z bankovní záruky a následné 
úhrady tohoto plnění ze strany vedoucího účastníka sdružení se zbývající účastníci sdružení 
zavazují zajistit své takto vzniklé případné závazky vůči vedoucímu účastníkovi sdružení 
způsobem, který bude dohodnut po uzavření této smlouvy o sdružení.

3) Účastníci sdružení se dále dohodli, že vedoucí účastník sdružení zajistí pojištění předmětu 
díla prováděného podle smlouvy o dílo v souladu s požadavky zadavatele uvedenými 
v zadávací dokumentaci. Vedoucí účastník sdružení projedná před uzavřením pojistné 
smlouvy její návrh s ostatními účastníky sdružení. Pokud neprojedná nebo uzavře pojistnou 
smlouvu nevýhodně, nebude moci uplatnit náklady na ostatních účastnících sdružení.

4) Jistotu na provedení díla a jistotu za vady díla v záruční době ve formě bankovní záruky, se 
zavazuje vedoucí účastník sdružení dohodnout s bankou vystavení Sdílené bankovní záruky, 
přičemž každý účastník sdružení se na Sdílené bankovní záruce bude podílet podle podílu 
prací na celkovém díle a za podmínek, které má příslušný účastník dohodnuté s bankou. Na 
výběru banky se účastníci dohodnou.

VI.
Hospodaření účastníků v rámci sdružení

1) Části díla zhotovené účastníkem sdružení a vymezené příslušným zjišťovacím protokolem, 
které byly v daném kalendářním měsíci schváleny zadavatelem k fakturaci, resp. k proplacení, 
účastník sdružení vyfakturuje vedoucímu účastníku sdružení jako dílčí zdanitelné plnění. 
Dílčí zdanitelné plnění se v tomto případe považuje za uskutečněné posledním dnem daného 
kalendářního měsíce.

2) Vedoucí účastník sdružení část díla, vyfakturovanou dle předchozího odstavce, zahrne do 
účetnictví sdružení, které vede pro tuto stavbu odděleně a vyfakturuje zadavateli všechny části
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díla, které byly zadavatelem schváleny k fakturaci, resp. k proplacení za daný kalendářní 
měsíc.

3) Evidenci pro dařiové účely dle § 100 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vede 
každý účastník za svá zdanitelná plnění, uskutečněná v rámci tohoto sdružení, a to odděleně 
od svých ostatních plnění.

4) Veškeré platby ve vztahu k zadavateli v souvislosti se stavbou budou prováděny 
prostřednictvím vedoucího účastníka sdružení. K příjímání plateb od zadavatele a k provádění 
finančních operací sdružení vedoucí účastník sdružení zřídí u banky odděleně od svých 
ostatních účtů zvláštní běžný účet. Majitelem účtu z hlediska banky bude vedoucí účastník 
sdružení a částky na něm obsažené budou ve spoluvlastnictví všech účastníků sdružení. 
Každý účastník sdružení bude mít právo na elektronický pohled na účet sdružení.
Vedoucí účastník bude posílat ostatním účastníkům dohodnutým způsobem (fax, e-mail) 
k odsouhlasení seznam plateb určených k proplacení z účtu sdružení. Na základě příjmů od 
zadavatele a na základě seznamu plateb odsouhlaseného za každého účastníka sdružení 
pověřeným pracovníkem vystaví vedoucí účastník sdružení odpovídající platební příkaz 
k úhradě bance. Každý platební příkaz bude podepsán zmocněnými zástupci každého 
z účastníků sdružení dle podpisového vzoru. Ostatní účastníci sdružení se zavazují 
neodmítnout podepsání seznamu plateb předloženého vedoucím účastníkem s výjimkou 
případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti.
Vedoucí účastník se zavazuje, že to dobu trvání sdružení nezmění podpisová práva k účtu 
sdružení bez souhlasu ostatních účastníků.

5) Vedoucí účastník sdružení poskytuje ostatním účastníkům sdružení služby spočívající 
v koordinaci díla a správě sdružení. Vedoucímu účastníkovi náleží za tuto činnost odměna, 
jejíž způsob a výše placení budou dohodnuty v dodatku k této smlouvě. Tato odměna nebude 
předmětem dělení mezi účastníky sdružení a náleží pouze vedoucímu účastníkovi sdružení.

vn.
Rozhodování účastníků sdružení

1) Účastníci sdružení se v dodatku ktéto smlouvě dohodnou na vytvoření orgánů, které se 
budou podílet na koordinaci činností jednotlivých účastníků sdružení při plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy o sdružení a ze smlouvy o dílo.

V li l
Podíly na majetku a odpovědnost účastníků sdružení

1) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci sdružení zavázáni společně a nerozdílně ve 
stejném rozsahu,

2) Majetek získaný společnou činností účastníků v rámci sdružení bude mezi účastníky 
sdružení rozdělen v procentuálním poměru specifikovaném v dodatku této smlouvy.

3) Ve vztahu mezi účastníky sdružení platí, že každý z účastníků sdružení provede jemu 
náležející část díla na své náklady a na svou odpovědnost a že ponese veškerá rizika s tím 
související.
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IX.
Další práva a povinnosti účastníků sdružení

1) Účastníci sdružení jsou povinni jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto 
smlouvou a současně jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednáni či opomenutí, které by 
dosažení sjednaného účelu znemožňovalo anebo které by vedlo ke vzniku škody na straně 
ostatních účastníků sdružení. Vzhledem k výše uvedenému jsou účastníci sdružení zejména 
povinni chránit dobré jméno ostatních účastníků sdružení, nesdělovat důvěrné informace 
týkající se ostatních účastníků sdružení jakož i činnosti všech účastníků v rámci sdruženi a 
řádně plnit veškeré povinností vyplývající pro ně z této smlouvy o sdružení a ze smlouvy o 
dílo, bude-li se zadavatelem uzavřena,

2) Po dobu účinnosti této smlouvy o sdružení není žádný z účastníků sdružení oprávněn 
uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či 
nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv dalšího účastníka sdružení na získání 
nebo plnění veřejné zakázky uvedené v článku I odst. 1). Účastníci sdružení současné 
prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani 
před podpisem této smlouvy o sdružení.

3) Účastníci sdružení se dále zavazují, že v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku I. 
odst. 1) nepředloží samostatné anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou 
působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná 
zosob, které jsou ve vztahu kúčastníkovi sdružení ovládanými osobami. Účastníci sdružení 
současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem 
této smlouvy o sdružení nebyla předložena.

4) V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý z účastníků sdružení 
zavazuje řádně a včas provést dohodnutou část díla a v případě výskytu vad na jím prováděné 
části díla tyto odstranit v souladu se smlouvou o dílo. Bude-li zadavatel či jiná oprávněná 
osoba uplatňovat nároky z vad díla vůči účastníkovi sdružení, který neprováděl část díla, na 
níž se vady vyskytly, je účastník sdružení, který dotčenou část díla prováděl, povinen sám 
nabídnout odstranění vad a tyto řádně a včas odstranit.

5) V případe výběru společné nabídky jako nej vhodnější se každý z účastníků sdružení 
současně zavazuje provádět jemu určenou část díla takovým způsobem, aby současně 
neznemožňoval provádění díla ostatním účastníkům.

X.
Trvání sdružení

1) Sdružení založené touto smlouvou vzniká uzavřením této smlouvy o sdružení a trvá po 
celou dobu existence závazků vyplývajících ze společně předložené nabídky a v případě 
výběru společné nabídky jako nej vhodnější též po celou dobu existence závazků ze smlouvy o 
dílo.

Strana 5/7



i:‘ /í ;!0í.í '/3 o sarůžení vzor D4

2) K ukončení účinnosti této smlouvy a tím i k rozpuštění sdružení dojde dnem, kdy 
z jakýchkoliv důvodů dojde k zániku vázanosti účastníků sdružení společně podanou 
nabídkou anebo kdy dojde k zániku všech závazků účastníků sdružení vyplývajících ze 
smlouvy o dílo.
Smlouva však nezanikne dříve, než budou mezi účastníky sdružení vypořádány náklady 
sdružení vzniklé za doby trvání smlouvy.

3) Účastníci sdružení tímto berou na vědomí, že vystoupení kteréhokoliv účastníka ze 
sdružení z jakéhokoliv důvodu by znamenalo vážné ohrožení dosažení sjednaného účelu, 
přičemž za újmu vzniklou ostatním účastníkům sdružení, kterou by byl účastník sdružení, 
který ze sdružení vystoupil, povinen uhradit, by byly považovány též všechny náklady, které 
zbývající účastníci nutně vynaložili nad sjednaný rámec k řádnému splnění Smlouvy o dílo.

XI.
Závěrečná ustanovení

1) Otázky touto smlouvou o sdružení výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů, zejména pak občanského a obchodního zákoníku.

2) Tuto smlouvu o sdružení lze měnit či doplňovat pouze na základě postupně číslovaných 
dodatků uzavřených v písemné formě,

3) Účastníci sdružení si zvolili pro posuzování závazkových vztahů vyplývajících z této 
smlouvy jako rozhodné právo české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s 
konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze podle jeho Řádu třemi 
rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti 
uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

4) Účastníci sdružení se dohodli, že veškerá sdělení předávaná vzájemně v rámci plnění 
závazků z této smlouvy včetně kopií faxových zpráv budou zasílána na dohodnuté kontaktní 
adresy. Tyto adresy budou specifikovány v dodatku č. 1, V případě změny adresy pro 
doručování písemností je nutné foto změnu oznámit ostatním účastníkům sdružení předem. 
Důležitá sdělení týkající se práv a povinností vyplývajících z této smlouvy musí být zasílána 
doporučeně a nebude-li prokázán opak, budou považována za doručená nejpozději třetí 
pracovní den po datu odeslání.

5) Je-li nebo stane-lí se některé ustanovení této smlouvy neplatným Či neúčinným, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Účastníci sdružení se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné Či neúčinné novým 
ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému účelu 
neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.

6) Tato smlouva o sdružení je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý účastník sdružení 
obdrží po dvou vyhotoveních a jedno vyhotovení bude určeno zadavateli jako součást 
společné nabídky.
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7) Tato smlouva o sdružení nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými jednat jménem účastníků sdružení.

8) Účastníci sdružení tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně 
přečetli, jejímu obsahu porozuměli a uzavírají ji podle své pravé vůle, svobodně a vážně.

V Brně dne V Praze dne 18.6.2009

Skanska DS a.s. MetrofitaXíJ a.s.

předseda představenstva člen představenstva

a

člen představenstva člen představenstva


