
VZOR

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: l[bude doplněno |
Číslo smlouvy zhotovitele: [[bude doplněnol

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

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní snoicní:

datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba Ire věcech smluvních: 
e-mail: |[bude doplněnoll 
tel: [bude doplněnoll
fcpnlaklní osoba ve věcech technických:
b-mail: Blude doplněnol
ÉL__ Blude doplněnol
(dále jen „objednatel”)

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

[bude doplněna osoba, která bude podapisovat Smlouvull 
|[bude doplněnoll 
|[bude doplněnoll

Blude doplněnoll

a

2. [Název zhotovitele podle Rámcové dohody]
[Název oprávněného zástupce zhotovitele podle Rámcové dohody, v případě společné nabídky dodavatelů, 
vedoucího (správce společnosti)]
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
bpntaktní osoba ve věcech technických:]
|B-mail:|
tel:

[[doplní zhotovitelll 
[[doplní zhotovitelll 
[[doplní zhotovitelll 
[[doplní zhotovitelll 
[[doplní zhotovitelll 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]
[doplní zhotovitel]
[[doplní zhotovitelll 
[[doplní zhotovitelll 
[[doplní zhotovitelll

a
[bude doplněno o další společníky v případě společné nabídky dodavatelů] 
se sídlem: [[bude doplněnoll
IČO: [[bude doplněnoll
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DIČ: |bude doplněno]
zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno]
zastoupen: [bude doplněno]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- [bude doplněno]

- [bude daplnčno||.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

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

- [bude daplněno||:

- [bude daplněno||.

Technické podmínky tvoří přílohu č|. [ této smlouvy/Rámcové dohody|.

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

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne [bude doplněno] (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

[doplní zhotovitel] [doplní zhotovitel [doplní zhotovitel]

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

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

5. 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!.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
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Zahájení plnění: po podpisu smlouvy/na základě výzvy objednatele

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

koncept DÚR xx měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních
podmínek

čistopis DÚR xx měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke
konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o ÚR (tj. včetně všech dokladů potřebných pro

Výkon inženýrské činnosti k ÚR zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do
více řízení, je termín splněn podáním žádosti).

koncept DSP xx měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních
podmínek

Do xx měsíců od pokynu Objednatele (pokyn bude zpravidla vydánzáborový elaborát + geometrické plány po projednání koncepce technického řešení)

čistopis DSP xx měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke
konceptu DÚR

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv xx měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu +
(kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání geometrických plánů

úplného návrhu na vyvlastnění -  pro veškeré
pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle 

záborového elaborátu
Výkon inženýrské činnosti -  oslovení všech Do xx měsíců od odevzdání čistopisu projektové dokumentace
DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro 
získání všech správních rozhodnutí, jejichž 

zajištění je předmětem plnění
Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro
zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do

Výkon in že rin tt činnosti k SP (hlavní trasa) více řízení, je termín splněn podáním žádosti).

Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro
zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy).

Výkon inžegýllrikié činnosti k SP (ostatní SO)

xx měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních

Koncept VD-ZDS
podmínek

xx měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke

Koncept čistopisu VD-ZDS
konceptu VD-ZDS

xx týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke

Čistopis VD-ZDS
konceptu čistopisu

Výkon technické flomod/ýýkon AD

Na výzvu objednatele
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Dokončení plnění: [bude doplněno]

Specifikace případných etap: [bude doplněno lhůta pro předání a převzetí plnění: [bude doplněnol

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

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
[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 je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 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 podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: [bude doplněno]. (podmínky 
upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).|

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb 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. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: [bude doplněno].

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele [bude doplněno]

za zhotovitele [bude doplněno].

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: [bude doplněno], 
které zhotovitel objednateli předá v termínu: [bude doplněno]

9. Zhotovitel četně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé:
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou 
a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem 
Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského 
dozoru.

[Varianta více osob (ipolečníků) podávajících společnou nabídku dodavatele.]

9.Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a  nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zafcázky k uzavření této Smlouvy j
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b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani
jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
tíhovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou
1

c nabudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem 
Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy yýkon autorského
dozoru.

[Vzor společného čestného prohlášení je uveden v příloze č. 7. Dokument se zpracuje elektronicky a bude
^odepsán všemi oprávněnými zástupci dodavatelů (společníků)].

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 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 dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel 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. Smlouvu dle předcházející věty je dá le 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné 
pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 

adresa:

PSČ: 

k rukám:

|[bude doplněno] 

[bude doplněnol 

[bude doplněnol 

[bude doplněnol

stavené Zhotovitelem v elektronické formě budou indigy na následující kontaktní adrelb
dodavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: [bude doplněno]

b-mail: [bude doplněno]

k rukám: [bude doplněno]

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
V případě, kdy nastanou následující okolnosti: [budou doplněny konkrétní podmínky pro tuto změnu 
a obsah změny, T ř .  vázanost prodloužení Smlouvy na [plnění cíle, dokončení projektu atd. |.

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.
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2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel 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. Zhotovitel 
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],
2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj. :Hbude doplněnql,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol______
7 ~  Společné čestné prohlášení

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

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

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.
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č|. Objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost |bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: |bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném |bude doplněno], oddíl |bude doplněno], vložka |bude doplněno] 
jakožto zhotovitel služby „Název související veřejné zakázky, číslo Smlouvy“, v souladu s požadavky § 105 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č|. Objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost |bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: |bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném |bude doplněno], oddíl |bude doplněno], vložka |bude doplněno], 
jakožto zhotovitel služby „Název související veřejné zakázky, číslo Smlouvy“, (dále jen „zhotovitel^!, tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Název 
související veřejné zakázky, číslo Smlouvy“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č|. Objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: l[bude doplněno]
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno ||

ISPROFIN/ISPROFOND: [bude doplněno]
Název související veřejné zakázky: |[bude doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

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

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby |[bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]|

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotoviteli 

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující
se k Plnění: |[bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: |[bude doplněaol 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Přazd dne_______________  V Praze dne_______________

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]
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Moha č. 7, ke Smlouvě č. objednatele!

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: l[bude doplněno]
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno ||

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

(dále jen „Smlouva“)

Společnost Irbude doplněno] 
se sídlem: [bude doplněno] 
IČO: [bude doplněno]

Společnost [bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněnol
IČO: |[bude doplněno]

jakožto dodavatelé [Název zhotovitele podle Rámcové dohody], tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich 
subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby 
pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování 
PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
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VZOR

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Č.j: [bude doplněno]
Číslo zakázky: [bude doplněno číslo Smlouvy na plnění veřejné zakázky ze systému Symbasis]
ISPROFIN / ISPROFOND: |bude doplněno]
Vyřizuje: [bude doplněn referent zakázky]

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „[bude doplněn název veřejné zakázfcyj“

V souladu s ustanovením § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ..zákon"), a uzavřenou rámcovou dohodou s názvem „[bude doplněn název Rámcové 
dohody]“, č. rámcové dohody: |[bude doplněno číslo Rámcové dohody systému Symbasis] (dále jen „Rámcová 
dohoda), Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky [bude doplněn název veřejné zakázky a 
její číslo systému Symbasis] (dále jen „Dílčí veřejná zakázka").
Zadavatel tímto odkazuje na podmínky vymezené v Rámcové dohodě a podává následující doplňující 
informace:

1. Identifikační údaje zadavatele, další informace

Název zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo zadavatele Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Datová schránka zjq4rhz

IČO zadavatele 65993390

DIČ zadavatele CZ65993390

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele [bude doplněna osoba podepisující výzvu]

Útvar zadavatele zajišťující administrativu 
Dílčí veřejné zakázky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, [bude doplněna 
příslušná Správa/Závod vč. adresy]

Kontaktní osoba [bude doplněno]

Telefon [bude doplněnol

E-mail [bude doplněno]@rsd.cz

2. Vymezení a popis požadovaného plnění v rámci Dílčí veřejné zakázky, soupis prací

[bude doplněno]
Místo plnění: |[bude doplněno]
Doba plnění: [bude doplněno]
Bližší podmínky plnění jsou obsaženy v závazném vzoru Smlouvy na plnění Dílčí veřejné zakázky a jeho 
přílohách, mj. soupisu prací (Výkazu výměr/soupisu služeb), které tvoří přílohu této výzvy.
Předpokládaná hodnota Dílčí veřejné zakázky činí |[bude doplněno] Kč bez DPH.

3. Obsah nabídky, způsob podání nabídky
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a) Nabídka konzultanta musí obsahovat návrh Smlouvy na plnění Dílčí veřejné zakázky, včetně všech 
příloh.

b) Zhotovitel je povinen ve své nabídce předložit návrh Smlouvy na plnění Dílčí veřejné zakázky, včetně 
všech příloh (ti. včetně mj. řádně vyplněného soupisu prací), který bude odpovídat závaznému vzoru, 
který tvoří přílohu této výzvy. Zhotovitel je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy na plnění Dílčí veřejné 
zakázky pouze údaje, které jsou ve vzoru označeny symbolem [•] jako nedoplněné. Pokud nabídku podává 
více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace 
smluvních stran). Jednotlivé přílohy návrhu Smlouvy na plnění Dílčí veřejné zakázky je zhotovitel 
povinen zpracovat v členění, které je stanoveno ve vzoru, přičemž tyto přílohy musí plně respektovat 
veškeré podmínky této výzvy.

c) Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy předložit bankovní záruku zajištění splnění smlouvy dle 
vzoru uvedeného v příloze této výzvy.

d) Zadavatel požaduje podání nabídky v elektronické podobě. Listinné podání nabídky zadavatel 
nepřipouští.

e) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION - 
Tender arena (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je 
rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou 
podporu.

f) Zadavatel nepožaduje, aby nabídka zhotovitele jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce 
zhotovitele) byla zhotovitelem elektronicky podepsána.

g) Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB budou 
tvořit dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka 
musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. doc/docx, xls/xlsx, pdf, 
PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, ppt/pptx, jpg/jpeg, png, tif/tiff, gif, XC4. Dokumenty 
mohou být rovněž v komprimovaném archivu ve formátu zip, rar, 7z. Oceněný soupis prací -  výkaz 
výměr bude konzultantem předložen v datových formátech shodných s formáty, ve kterých byl poskytnut 
soupis prací - výkaz výměr jako součást výzvy k podání nabídky.

h) V případě, že bude nabídka zhotovitele obsahovat osobní údaje třetích osob, je za dodržení Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
- obecné nařízení o ochraně osobních údajů odpovědný zhotovitel, neboť jako první tyto údaje ve své 
nabídce zpracovává.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek: do dd. mm. rrn| do 00:00 hodin
Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v této výzvě.
Při podávání nabídky ze strany zhotovitele bude elektronickým nástrojem Tender arena automaticky použit 
veřejný klíč k zašifrování nabídky.
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání 
nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

5. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této Dílčí veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Předmětem 
hodnocení bude celková nabídková cena bez DPH uvedená v části |[bude doplněno] soupisu prací, tvořícího 
přílohu návrhu Smlouvy na plnění Dílčí veřejné zakázky.
Při stanovení nabídkových cen na plnění Dílčí veřejné zakázky jsou konzultanti povinni respektovat příslušná 
ustanovení Rámcové dohody.
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6. Jazyk nabídky, cizí měna

a) Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém nebo slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné 
názvy a údaje), pokud zadavatel nestanovil v této výzvě pro jednotlivé dokumenty jinak.

b) Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny české, a to podle 
oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni kalendářního měsíce, 
který předchází měsíci, v němž byla podána nabídka.

7. Zrušení řízení na uzavření Dílčí veřejné zakázky

Zadavatel je oprávněn zrušit řízení na základě Rámcové dohody do doby uzavření Smlouvy na plnění Dílčí 
veřejné zakázky.

8. Střet zájmů

V případě, že je některý ze zhotovitelů ve střetu zájmů, není v rámci této Dílčí veřejné zakázky oprávněn 
nabídku podat. Zadavatel zhotovitele, že v případě podání nabídky některým ze zhotovitelů, který je ve střetu 
zájmů, nebude tato nabídka hodnocena a z hodnocení nabídek bude vyřazena.
Za střet zájmů se považuje:

a) Vypracování zadávacích podmínek této Dílčí veřejné zakázky
b) Pokud zhotovitel nebo kterýkoli z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění Dílčí veřejné zakázky 

současně je/má být (má uzavřenu smlouvu na dané plnění) nezávislým expertem posuzujícím projektovou 
dokumentaci dané stavby nebo jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby nebo 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně 
požadovaného v rámci této Dílčí veřejné zakázky. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky 
na supervizi, které byly realizovány před zahájením minitendru.

c) Zpracování nebo příprava realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele pokud je předmětem Dílčí veřejné zakázky zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a 
nebo je předmětem Dílčí veřejné zakázky výkon autorského dozoru.

9. Vyhrazená změna závazku 

[bude doplněno]

10. Součástí výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy

- Návrh Smlouvy včetně příloh;
- Vzorový formulář bankovní záruky zajištění splnění smlouvy.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY 

ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy: [bude doplněno]

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva uvádí jako Objednatele):
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové dohody 
Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 
realizaci zejména metodou BIM 2020, evidenční číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-020801, vedenou 
pod názvem |[bude doplněn název Smlouvy]) (dále jen ..Zakázka" nebo „Služby"), evidenční číslo Objednatele
[bude doplněno číslo «anzfcy ze Symbasis]. Na základě hodnocení a posouzení nabídek v rámci Zakázky bude 
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, coby
Objednatelem na straně jedné a společností |[bude doplněno], se sídlem |[bude doplněno], IČO: | [bude doplněno])
[Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto)
osob], coby Zhotovitelem na straně druhé uzavřena smlouva (dále jen „Zhotovitel", resp. „Smlouva").

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavře s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 
18.9 Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací 
(dále jen „Smluvní podmínky"), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění 
svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále 
jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, 
neobdržel-li Potvrzení o převzetí Služby dle Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za 
odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, 
referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotovitele námitek či omezujících podmínek a bez 
prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude 
doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]), (dále jen „Zaručená částka"), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v 
českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo 
této bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že
(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem 

nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Ředitelství silnic a dálnic ČR z takového porušení 
dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání 
bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, 
restitučního či jiného charakteru), nebo

(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli 
vydáno Potvrzení o převzetí Služby nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána 
z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je 
Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky 

(dále jen „Žádost o platbu").

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí 
být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní 
službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné
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osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být 
přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního 
orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností 
z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány 
jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené 
prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů 
ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní 
záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní 

záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky nebo
d) v den uplynutí 2 měsíců po protokolárním předání a převzetí bezvadného díla, resp. ukončení služeb 

Zakázky nebo
e) v den [bude doplněn odhadnutý datum],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, 
jak je uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné 
na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení 
této bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících 
ratingových agentur:
Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“.

Datum:

Podpis(y):
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