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DÍLČÍ SMLOUVA 

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000145 

                                               Číslo dílčí smlouvy: 24ZA-000154  

ISPROFOND: 500 115 0009 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami  

(dále jako „Dílčí smlouva“): 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 

IČO:  659 93 390 

DIČ:  CZ65993390 

právní forma:  příspěvková organizace 

bankovní spojení:  ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 

zastoupeno:  Ing. Radek Mátl, generální ředitel (dále jen „ŘSD“) 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. František Sedláček, odborný ředitel 

a 

 

PDC SIMOST s.r.o. 

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno 

IČO: 25309684 

DIČ: CZ25309684 

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 24361, datum zápisu: 03. 09. 1996 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 7281090277/0100 

zastoupen: Ing. Zdenek Machaň, jednatel společnosti 

(dále jen „Dodavatel“) 

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

 

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 

stranami dne 29. ledna 2019 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 

smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:        

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): So 113-Lokální vysprávky CBK 

materiálem pro EMZ + SO 115-DIo 

množství / rozsah Plnění: viz položkový rozpis plnění-soupis prací 

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 

dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 

dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 

vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění. 

Dodavatel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě. 

 

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D5, km 131,4-151 

podrobný rozpis lokalit je uveden v Příloze č.2 – D5 Výtluky CBK – pasport.  

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30. listopadu 2019 ode dne uzavření 

této Dílčí smlouvy.  

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 

odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.      

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál. 

 

9.    Tato Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

 

10.    Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, 

                                                                          příloha č. 2 – D5 Výtluky CBK – pasport. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ 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. 
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