
VZOR PROVÁDĚCÍ SMLOUVY
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND: [[bude doplněnoj 
Název související veřejné zakázky: |[bude doplněnoll

[bude doplněno] 
[bude doplněno]

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojem:
datová schránka:
zastoupeno: [bude doplněnoll
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněnoll
e-mail: [bude doplněnol
tel: [bude doplněnol
kontaktní osoba ve věcech technických: Ibude doplněnol
b-mail: [bude doplněnol
tel [bude doplněnol

(dále jen „objednatel”)

2. [konzultant doplní svůj název]
a

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

[[doplní kunzultant]! 
[[doplní kunzultantll 
[[doplní kunzultant]! 
[[doplní kunzultantll 
[[doplní kunzultantj 
[doplní kunzultantl 
[[doplní kunzultantj 
[doplní kunzultant] 
[[doplní kunzultantll 
[[doplní kunzultantll 
[[doplní kunzultantll 
[[doplní kunzultantll 
[[doplní kunzultantll

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 

,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:



- [bude doplněno]

- [bude doplněno]

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- [bude doplněno]

- [bude doplněno]

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu,
číslo Rámcové dohody 01UK-003763, uzavřenou dne [bude doplnčno|| (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: [doplní konzultanti Kč

DPH: [doplní konzultanti Kč

včetně DPH: [doplní konzultant] Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [bude 
doplněno].

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele [bude doplněno||

za konzultanta [bude doplněno].

1.

2.

1.

Článek III.

Doba a místo plnění
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: [bude doplněno].

předpokládaný termín dokončení prací: [bude doplněno]. 

specifikace případných etap: [bude doplněno) |.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: [bude doplněno].

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb
Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,



2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

[bude doplněnol |:

[bude doplněno]

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta |[bude doplněno] Pro změnu sub- 
konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující [bude doplněno]. (podmínky upřesňující 
rámec stanovený v Rámcové dohodě, např. předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy).

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob 
podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář 
dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

-  [bude doplněno ].

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy 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 Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Konzultant 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, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační 

dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na 
výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. 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 Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, [bude doplněno],



[Poznámka pro zpracovatele: popis stavby a základní termíny stavebních prací, ke kterým se TDI vztahuje, 
pf jnarfnK odkazy na dokumentaci, která Mecifikuje předmět TDI ve vztahu ke konkrétní stavbě!

2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: Jbudě doplněno]
[Poznámka pro zpracovatele: jiné TP než jsou uvedeny v RD (VOP a ZOP) pokud jsou stanoveny prárnfmi 
předpisy a je nutné upřesnit jejich aplikaci při plnění služby TDI, případně jiné podmínky, které neovlivní 
Pobídkovou cenu. Pokud nebude nutné TP upřesňovat uveďte ..nepoužito" při zachování číslování přílohl

3. Soupis prací
4. Seznam sub-konzulantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy_______________________________

[Poznámka pro zpracovatele: upravený formulář 2.3.1 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace dle předmětul 
Smlouvy - zaslaný konzultantům k vyplnění v Písmené výzvě]

5. Prohlášení o odborném personálu
[Poznámka pro zpracovatele: upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle předmětu Smlouvy 
- zaslaný konzultantům k vyplnění v Písemné výzvě]

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

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.


