
d í l c i  s m l o u v a

Název související rámcové dohody:
Silnice I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, oblast UO a SY

Číslo související rámcové dohody: 11PU-002317
Evidenční číslo související rámcové dohody: 250/16

Název dílčí zakázky:
Silnice I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, oblast UO a SY, 2020
Číslo dílčí zakázky:
Evidenční číslo dílčí zakázky: 
ISPROFIN/ISPROF OND:

11PU-003580/3 
341/19
5001110007.31337

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dílčí smlouva41):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná jednat

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

generální ředitel
ředitel Správy Pardubice, Hlaváčova 902,

530 02 Pardubice

(dále jen ,,RSD“)

a

Značky Morava a.s.

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2394 

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen: , člen představenstva

, oprávněn na základě plné moci
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(dále jen „Dodavatel")

(dále společně jen „Smluvní strany")

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 10.11.2017 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

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:

Provedení obnovy VDZ v sezóně 2020, na silnicích I. tříd v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy 
(dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

množství / rozsah Plnění: rozsah plnění je uveden v příloze č. 1 a 2 této Dílčí smlouvy

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.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Silnice I. tříd Pardubického kraje 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30.9.2020 - Práce budou prováděny po 
dílčích úsecích v minimální hodnotě 500 tis. Kč bez DPH na základě pokynů vydaných 
objednatelem.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouvaje 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

a. této Dílčí smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dílčí 
smlouvu)nebo
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b. této Dílčí smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených 
otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré 
přílohy Dílčí smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k 
archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy Dílčí smlouvy jsou vytvořeny dva hash 
soubory, které při porovnání s archivem příloh Dílčí smlouvy zaručují jeho integritu 
(nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh 
smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany 
výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami Dílčí 
smlouvy)

oběma Smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dílčí smlouvy 
(varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci Dílčí smlouvy) rozhoduje ŘSD, 
který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, 
není-li v konkrétním případě mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

10. Tato Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
11. Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 

elektronický originál.

12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 -  Výkaz výměr a příloha č. 2. 
Specifikace plnění ÚO+SY

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."

■ Digitálně podepsal

Datum: 2019.10.31 
07:52:47 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 18.11.2019 08:54:54+01:00
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J ftt.fi Datum: 08 I I  2019 čac 10

SOUPIS PRACÍ
f

Stavba: 341/19 SiLI tf. PK, obnovu VDZ 2020, okresy SY + UO

---------------------------------------V.

Objekt: SO 191) OBNOVA VD Z OBLAST SVITAVY A ÚSTl NAD ORL

Rozpučet: U1 OBNOVA VDZ BARVOU

v .

r
Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic Č R

'v

Zhotovitel dokum entace:

Zhotovitel: F im u

7á li ladní , . na 4 823 225,00 Kč

*
Cena celkové: 4 823 225,00 Kč

DPH: 1 012 877,25 Kč

Cena s daní: 5 83(3 102,25 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotka:

Vypracoval zadáni: Vypracoval nabadkn:

Itotum zadáni: Datum vypracováni nabídky:



~  A ‘H _____
3 6.1.6

pitom puma

P O L O Ž K Y  S O L P IS Í)  P R A C Í

Datum: 08.11 2019 Cm 10 16 U

f
Stavba: 34U19 SIL L lí PK. obnova \TJZ 2D2D, okrwy SY + UO >

ObjckL SO 19(1 OHŇOVÁ VUZ OBLAST SVITAVY A ÚSTl NAD ORL
ftmpučtt:

9
01 OBNOVA VUZ BARVOU

>■

PoML Položka TfP T u l M J Paírt NU J .n t. C-Jtk.ni
i ► 9

9

C elkem : 4  823  225,00

 ̂ Digitilnř 
podepsal

2019 HUB í 10.22:36+C1 00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
341/19 Sil. I. tř. PK, obnova VDZ 2020, okresy SY + UO 

S 0 190 OBNOVA VDZ OBLAST SVITAVY A ÚSTÍ NAD ORL.
____01 OBNOVA VDZ BARVOU

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky

1 _ 2 _  3 _______  4

A spe
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:______

01 4 823 225,00

MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

5 6 9 10



Čas: 10:16:41
Strana: 1Aspe

1.2
Firma: Firma

Datum: 08.11.2019

Rekapitulace stavby: 341/19 - Sil. I. tř. PK, obnova VDZ 2020, okresy SY + UO

značka název měna základní cena_______________ DPH___________cena s DPH
ZŘ Kč 4 823 225 1 012 877 5 836 102

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.
Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.

Digitálně 
podepsal.

Datum: 2019.11.08 
10:21:55 f-OVOO’



ZNAČKY
MORAVA

Plná moc

Společnost Značky Morava a.s. se sídlem Čs. armády 1112/27a, 794 01 Krnov, IČO 25865871, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2394, zastoupená předsedou představenstva společnosti 
Georgíosem Tavandzísem,

zmocnitele zastupoval a jednal ve věcech týkajících se všech výběrových řízení vč. zadávacích řízení na veřejné 
zakázky vyhlášených dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kterých se 
společnost Značky Morava, a.s., (dále jen Účastník) účastní.
Zejména je zmocněnec oprávněn za zmocnitele podepisovat:

nabídky, popřípadě žádosti o účast v užším řízeni, a další dokumenty požadované Zákonem či zadavateli 
včetně dokladů a informací prokazujících splnění způsobilosti a kvalifikace, jež jsou součástí nabídek (žádostí 
o účast) ve výběrových řízeni na stavební práce, a kterých se společnost Značky Morava, a.s., jako účastník 
účastní;
návrhy smluv o dílo, které jsou součástí nabídek;
smlouvy o smlouvách budoucích se subdodavateli, prostřednictvím kterých je oprávněn prokázat splnění 
způsobilosti a kvalifikace v chybějícím rozsahu dle ust. § 83 Zákona; 
žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace,
žádosti o dodatečné informace a vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím řízením; 
potvrzeni o přijeti dodatečných informaci či dodatků: 
vzdání se práva námitek;
prezenční listiny při prohlídkách staveniště a při otvírání obálek s nabídkami.

Dále je zmocněnec oprávněn zmocnitele zastupovat a jednat: 
pří vyzvedávání zadávací dokumentace, 
pří prohlídkách staveniště; 
při otvírání obálek s nabídkami

Plná moc se vztahuje také na podepisování námitek proti úkonům zadavatele a na podepisování návrhů na 
přezkoumání úkonů zadavatele.

V případě získání zakázky se plná moc vztahuje také na podepsání smlouvy o dílo k realizaci stavby a jejích dodatků. 

V Krnově dne 8.8.2019

Předseda představenstva 
Značky Morava, a.s

Plnou moc přijímám:
V Krnově dne 8.8.2019

zplnomocňuje

svého zaměstnance: 
pana:
narozeného:
bytem:

Jaromír Richtár

Jesenická 21, 794 01 Krnov

aby

obchodní ředitel, zmocněnec

Značky Morava a.s. -----------------------------------------------------------------------
Čsl.armády 11 12727a I 79401 Krnov j ICO: 25865871 I DIČ:CZ25865871

o  www.znackymorava cz

http://www.znackymorava


OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI 
Podle ověřovací knihy: Ověřovací kniha 24 
pof. č. legalizace 129/2019 
vlastnoručně podepsa)

(jstovk pfijnvfM lrum  4 mnio M io«ni žadatele)

Krnov .Pod Bezruíovým vrchem , Ježník č. p. 2433/104
(adresa místa trvalého pobvttt žadatele)

OP 206176430
(dnéi a  Cisto dokladu, na základé kterého byly zjiSlénv osobni údaje žadatele, 
tn e d a a e  * této  aa  d o  lo ž í  o

V Krnově dne 08.08.2019

(Jméno a pHjmení ověřujíc! osoby, kierá legalizaci provedla) 
(Otisk úředního ra/iíka a podpis ovéřujlcl osob))

Ověřovací doložka pro le g a liza c i 
Podle over.kn ihy pošty: Krnov 2 Poř.č: 79402-0046-0228

Uznal podpis na l is t in ě  za v la s tn í:  Jaromír R ichtár

Datum a místo narození: 23.08,1981.Krnov,CZ 
ftdresa pobytu: Krnov

,  Jesenická 2017/21 CZ 
Druh a c. p ře d lo ž .d o k l.to to ž n o s ti: 206891729 /
Občansky průkaz 
Krnov 2 dne 12.08.2019

Podpis,



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 702284_000811, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Krnov 2
Česká pošta, s.p. dne 12.08.2019

121253496-114394-190812144536


