
RÁMCOVÁ DOHODA

Číslo smlouvy: 01ST-000764
Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší 

zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Rámcová dohoda“)

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
zastoupeno:
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

zhotovitelem č. 1: Morava - RD malé zakázky BIM 2020 

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Bmo
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Bmě, 
oddíl C, vložka 8917 
jako vedoucí společník

DOPRAVOPROIEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 10727 
jako společník

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Bmo
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Bmě, 
oddíl C, vložka 1558 
jako společník

SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 4477 
jako společník

PK OSSENDORF s.r.o.

Stránka 1 z 11



se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Bmo
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 33954 
jako společník

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 64616886 DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 9104 
jako společník

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36 , Holešovice, 170 00 Praha 7 
zastoupeným:

bankovní spojem:
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1418 
jako společník

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 14051 
jako společník

a
zhotovitelem č. 2: SG Menší projekty BIM 2020 

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3 
zastoupeným:

bankovní spojem:
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rej střiku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
6088
jako „Správce" a „Společník 1“

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6 
zastoupeným:

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedené Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1458
jako „Společník 2“

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3, 
zastoupeným:
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IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
21645
jako „Společník 3“

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným:

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedené KS Brno, sp.zn.: B 785 
jako „Společník 4“

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava, Slovenská republika 
zastoupeným:

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem 
Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B 
jako „Společník 5“

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
zastoupeným: ~

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 
1217
jako „Společník 6“

a

zhotovitelem č. 3: PRAGOPROJEKT/APIS - RD PP menší a BIM 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 45272387, DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, 
jako Správce společnosti

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 
zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260, 
jako Společník společnosti

a

zhotovitelem č. 4: ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON 

4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
zastoupeným:
bankovní spojem:
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IČO: 06327354, DIČ: CZ06327354
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 280328
jako vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
zastoupeným:
IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR u Městského soudu v Praze, vložka 
C8073
jako společník 

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
zastoupeným:
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR u Městského soudu v Praze, vložka
C250116
jako společník

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 18584209, DIC: CZ18584209
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR u Městského soudu v Praze, vložka 
C3014
jako společník 

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 
zastoupeným:
IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR u Městského soudu v Praze, vložka 
C2994
jako společník

a

zhotovitelem č. 5: HBH / LINK / GEOtest

HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 44961944, DIČ: CZ44961944
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 
jako vedoucí společník

Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 27678032, DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: ORu Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304 
jako společník

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
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zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO: 46344942, DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699 
jako společník

a
zhotovitelem č. 6: Valbek - BUNG 
Valbek, spol. s r.o
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230
údaj o zápisuv obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: C, 4487 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitelé44 či jednotlivě „zhotovitel44) na straně drahé.

Článek 1.
Výkladová ustanovení

V této Rámcové dohodě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních
podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, a dále rovněž
takto:
1.1. Smlouva o dílo, Smlouva a, nebo také Prováděcí smlouva -  smlouva na plnění Veřejné zakázky na 

služby uzavřená na základě Rámcové dohody postupem dle čl. 4. Rámcové dohody. Smlouvy budou 
mezi objednatelem a jednotlivými zhotoviteli uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové 
dohody.

1.2. ZZVZ - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
1.3. Výzva -  výzva učiněná objednatelem v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 ZZVZ všem 

zhotovitelům na základě Rámcové dohody.
1.4. Zadávací dokumentace - dokumentace veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda na 

projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou 
BIM 2020“ ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ

1.5. Občanský zákoník nebo NOZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

1.6. Veřejná zakázka -  veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové dohody postupem dle 
čl. 4. Rámcové dohody (nebo též ,,minitendr“).

1.7. Elektronický nástroj -  certifikovaný elektronický nástroj eGORDION - Tender aréna (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 podpora, 
příp. jiný elektronický nástroj, který zadavatel specifikuje tak, aby konzultanti mohli podat nabídku v 
minitendra.

Článek 2.
Úvodní ustanovení

2.1. Účelem Rámcové dohody je zadávám Veřejných zakázek na zajištění projektových prací pozemních 
komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti jednotlivými zhotoviteli, a to dle potřeb objednatele.

2.2. Rámcovou dohodou jsou mezi objednatelem a zhotoviteli sjednány obchodní, platební a další 
podmínky a postup při uzavírám Smluv.

2.3. Rámcová dohoda je uzavřena s více zhotoviteli a při uzavírám Smluv bude postupováno podle § 135 
ZZVZ s obnovením soutěže mezi zhotoviteli.

2.4. Zhotovitelé budou povinni zajistit komplexní poskytnutí poptávaných služeb. Zhotovitelé budou též 
povinni na své náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro poskytnutí těchto služeb.

2.5. Obj ednatel prohlašuj e, že:
2 .5 .1 . je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž základním předmětem 

činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace 
dálnic a silnic I. třídy; a
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2.5.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě a je ji oprávněno uzavřít a 
řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že:
2.6.1. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě, a je oprávněn Rámcovou 

dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
2.6.2. ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se 
zavazuje objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;

2.6.3. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení 
na uzavření Rámcové dohody, včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace )̂;

2.6.4. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody a Smluv;
2.6.5. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za 
dohodnuté maximální ceny stanovené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou 
kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody a hodnocení v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“; a

2.6.6. jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, 
které se na plnění vztahují.

2.7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a Zadávací dokumentace jsou 
stanovena tato výkladová pravidla:

2.7.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody, vyjádřený Zadávací dokumentací;

2.7.2. v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 
Zadávací dokumentace;

2.8. V případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace mají přednost 
ustanovení Rámcové dohody

Článek 3.
Základní ustanovení

3.1. Zhotovitelé se Rámcovou dohodou zavazují provádět pro objednatele projektové práce pro menší 
zakázky staveb pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti, a to v souladu 
s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě a ve Smlouvách.

3.2. Zhotovitelé jsou po celou dobu trvání Rámcové dohody povinni splňovat kritéria kvalifikace, která 
tvořila součást podmínek účasti v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody, jakož i kritéria, 
která byla předmětem hodnocení, a to na úrovni, která odpovídá nabídkám zhotovitelů.

3.3. Objednatel se Rámcovou dohodou zavazuje zaplatit zhotovitelům za provedení projektových prací 
pro menší zakázky staveb pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti úplatu, a to 
v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě a ve Smlouvách.

Článek 4.
Postup při uzavírání Smluv

4.1. Obecná ustanovení o uzavírání Smluv:
4.1.1. Smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Výzev k podání nabídek ve smyslu § 135 odst. 

1 ZZVZ (dále jen „minitendr “), v rámci kterých objednatel vyzve všechny zhotovitele 
k podání nabídky k plnění na základě Rámcové dohody. Minitendry slouží pro výběr 
zhotovitele dílčího plnění, a to dle specifikací upřesněných objednatelem.

4.2. Postup v rámci minitendru:
4.2.1. Objednatel oznámí všem zhotovitelům úmysl zadat Veřejnou zakázku na základě Rámcové 

dohody v minitendru, a to formou Výzvy k podání nabídky. Výzva k podání nabídky bude 
zhotovitelům rozesílána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje a bude 
obsahovat údaje nezbytné pro podání nabídky (v elektronické podobě) na plnění Veřejné 
zakázky.

4.2.2. Každá Výzva bude obsahovat:
a. Číslo jednací Výzvy;

Stránka 6 z 11



b. Vymezení a popis požadovaného plnění, včetně konkrétního rozpisu služeb 
(soupisu prací);

c. Místo plnění;
d. Dobu plnění;
e. Informaci o hodnotícím kritériu (tím bude vždy nejnižší nabídková cena);
f. Návrh Smlouvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové dohody, upravený dle 

podmínek konkrétní Veřejné zakázky;
g. Lhůtu, způsob a místo podání nabídky;

Nabídka se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje 
Tender arena (https://www.tenderarena.cz/).

4.2.3. Smluvní strany se dohodly, že Výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem jejího 
odeslání prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena (https://www.tenderarena.cz/) 
zhotovitelům uvedeným v Rámcové dohodě. Zhotovitelé se zavazují aktualizovat své 
kontaktní údaje uvedené v Rámcové dohodě tak, aby objednatel měl vždy k dispozici aktuální 
údaje. Zhotovitelé se rovněž zavazují udržovat v řádném provozu své prostředky e-mailové a 
komunikace prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena 
(https://www.tenderarena.cz/).

4.2.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitelé souhlasí s tím, že nesou riziko spočívající 
v omezení času pro podání nabídky na plnění Veřejné zakázky, a to i včetně případného 
znemožnění podání nabídky, pokud dojde k pozdnímu příjmu či znemožnění příjmu Výzvy na 
základě technických důvodů na straně zhotovitele nebo z důvodu, že zhotovitel řádně 
neinformoval objednatele o změnách svých kontaktních údajů.

4.2.5. Zhotovitelé budou povinni (v případě jejich zájmu o konkrétní zakázku) podat své nabídky 
v rámci těchto minitendrů prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena 
(https://www.tenderarena.cz/). Při zpracování nabídek na plnění Veřejných zakázek nesmí 
zhotovitel uvést ceny za jednotlivá dílčí plnění vyšší, než jaké vyplývají ze soupisu prací 
obsaženého v nabídce zhotovitele na uzavření Rámcové dohody a ze způsobu stanovení 
maximální ceny uvedeného v článku 6. Rámcové dohody (je však oprávněn nabídnout nižší 
ceny za tato jednotlivá dílčí plnění).

4.2.6. Kritériem pro zadání Veřejné zakázky v minitendrech bude vždy nejnižší nabídková cena. 
Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně:

a. Číslo jednací Výzvy, na jejímž základě je podávána;
b. Identifikaci objednatele;
c. Identifikaci zhotovitele, který podává nabídku;
d. Dokumenty stanovené ve Výzvě;

4.2.7. Nabídky, které budou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s Rámcovou dohodou a/nebo 
Výzvou a/nebo ZZVZ, budou z minitendru vyřazeny. Na nabídky podané po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek a na nabídky, v nichž účastník Rámcové dohody nabídl méně výhodné 
podmínky, než v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody se pohlíží, jako by nebyly 
podány.

4.2.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv do doby uzavření Smlouvy zrušit vyhlášený minitendr, a to i 
bez uvedení důvodu.

4.2.9. Zhotovitelé berou na vědomí a souhlasí, že vůči objednateli nemohou vynucovat uzavření 
jakékoli Smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma těch za skutečně objednané 
a dodaní služby na základě uzavřené Smlouvy.

4.2.10. Pokud nabídka zhotovitele nesplňuje požadavky stanovené ve Výzvě nebo Rámcové dohodě, 
je v rozporu s platnými právními předpisy nebo obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 
je objednatel (resp. hodnotící komise) oprávněn vyžádat si od zhotovitele příslušné vysvětlení, 
zdůvodnění nebo doplnění nabídky, nebo zhotovitele vyloučit. V takovém případě objednatel 
odešle zhotoviteli oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

4.2.11. Pokud zhotovitel podá společnou nabídku s jiným zhotovitelem Rámcové dohody, pak se na 
takové nabídky pohlíží jako by nebyly podány.

4.3. Smluvní strany stanoví, že jednotlivé Smlouvy se budou řídit smluvními podmínkami této Rámcové
dohody. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

a. Smlouva
b. Nabídka na plnění Veřejné zakázky
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c. Rámcová dohoda

Článek 5.
Doba a místo plnění

5.1. Plnění poskytovaná na základě Smluv budou zhotovitelé realizovat v termínech sjednaných 
v Smlouvách.

5.2. Oprávněná osoba objednatele potvrdí zhotoviteli dodání (poskytnutí) plnění podpisem předávacího 
protokolu (dále jen „Předávací protokol“). Vzor Předávacího protokolu je přílohou Rámcové dohody.

5.3. Nebude-li v Smlouvě sjednáno jiné místo předání písemných výstupů z plnění Smlouvy, je místem 
předání písemných výstupů Ředitelství silnic a dálnic ČR, Generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 
140 00 Praha 4. Další či jiná místa plnění budou vždy sjednána v Smlouvě, resp. stanovena pokynem 
objednatele.

Článek 6.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za poskytnuté služby bude vždy stanovena jako součet cen za skutečně poskytnuté služby, které 
se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu konkrétních služeb a jednotkových cen 
těchto služeb (cen za 1 MJ v Kč bez DPH). Objednatel bude oprávněn v rámci Výzvy k podání 
nabídky stanovit i maximální cenu za plnění poptávané ve Veřejné zakázce.

6.2. Cena za provedení Veřejné zakázky bude vždy uvedena ve Smlouvě.
6.3. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté služby, objednatelem 

odsouhlasené a převzaté na základě Předávacího protokolu.
6.4. Jednotkové ceny předložené zhotoviteli v nabídce na uzavření Rámcové dohody (ceny za 1 MJ v Kč 

bez DPH) jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré maximálně možné náklady 
spojené s plněním 1 MJ dle Rámcové dohody. Při zpracování nabídek pro potřeby uzavření Smlouvy 
mohou zhotovitelé uvést pouze ceny stejné nebo nižší, než tyto jednotkové ceny uvedené zhotovitelem 
v nabídce na uzavření Rámcové dohody. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Rámcové 
dohody, resp. Smluv, oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či 
dalších částek. Tyto jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody překročeny 
(navýšeny), s výjimkou případů dle odst. 36.1. a 36.2. Všeobecných obchodních podmínek. 
Jednotkové ceny všech zhotovitelů jsou obsaženy v soupisu prací (výkazu výměr)v části A Zvláštních 
obchodních podmínek.

6.5. Jednotkové ceny (za 1 MJ) uvedené v rozpisu služeb (soupisu služeb) v části A Zvláštních obchodních 
podmínek jsou vyčísleny v Kč bez DPH. K cenám za plnění Smluv bude připočítána DPH ve výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
den podpisu protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků ze strany objednatele. DPH se pro účely 
Rámcové dohody a Smluv rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.6. V Ceně poskytovaných služeb jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s poskytováním 
služeb např. správní poplatky, licenční poplatky, náklady na materiál, technologická zařízení, 
přepravu a na vyhotovení dokumentů.

6.7. Veškeré Ceny služeb jsou uvedeny v korunách českých.
6.8. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu po řádném a úplném dodání služeb na základě 

Smlouvy, případně průběžně, a to vždy v souladu s Přílohou C Zvláštních obchodních podmínek.
6.9. Faktura musí obsahovat evidenční číslo Rámcové dohody a příslušné Smlouvy, k níž se faktura 

vztahuje, a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a § 435 NOZ. K faktuře 
musí být zhotovitelem přiložen Předávací protokol ve smyslu č. 5.2. Rámcové dohody.

6.10. Den splatnosti řádně vystavené faktury musí následovat nejdříve 30 (třicet) kalendářních dní po dni 
doručení faktury objednateli.

6.11. Zhotovitel je oprávněn zaslat objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě. Způsob zasílání 
faktur bude vždy sjednán ve Smlouvě.

6.12. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na plnění Rámcové dohody a Smluv.
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6.13. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). V případě, že 
správce daně rozhodne o tom, že zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel o tomto 
informovat objednatele do 3 (tří) kalendářních dní. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, 
uhradí objednatel zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude objednatelem uhrazena 
zhotoviteli až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

6.14. Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její 
úhradou, jestliže:

6.14.1. Faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu;
6.14.2. Faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou 

dohodou;
6.14.3. Zhotovitel nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců 

DPH“.
6.15. Vrácením faktury zhotoviteli se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její 

splatnosti. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu 
s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi 
doručení opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

6.16. Faktury se pro účely Rámcové dohody, resp. jednotlivých dílčích smluv považují za uhrazené 
okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek 7.
Trvání Rámcové dohody

7.1. Rámcová dohoda 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 Rámcové dohody a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Rámcovou 
dohodu1), a to oběma Smluvními stranami.

7.2. Rámcová dohoda je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
7.3. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let, která počíná běžet ode dne její 

účinnosti.
7.4. Rámcová dohoda může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky 

zrušení Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto 
okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

7.5. Rámcová dohoda může být ve vztahu k jednotlivému zhotoviteli zrušena dohodou objednatele a 
takového zhotovitele.

7.6. Objednatel je oprávněn ve vztahu s každým jednotlivým zhotovitelem od Rámcové dohody a/nebo 
Smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného porušení smluvní nebo zákonné 
povinnosti tímto zhotovitelem. Takové odstoupení bude účinné pouze ve vztahu objednatele s tímto 
konkrétním zhotovitelem, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil smluvní nebo zákonné 
povinnosti, přičemž Rámcová dohoda zůstává v platnosti a účinnosti vůči ostatním zhotovitelům, na 
které se důvod odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy nevztahuje.

7.7. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno 
druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy je účinné dnem jeho 
prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. V důsledku odstoupení se Rámcová dohoda a/nebo 
Smlouva neruší od samotného počátku (ex tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). 
Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2004 odst. 1 NOZ. Odstoupením od Rámcové dohody není 
dotčena platnost a účinnost Smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před účinností odstoupení 
od Rámcové dohody.

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové dohody, jednotlivých příloh 
Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze 
kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo 
nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí 
algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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7.8. Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu škody, 
smluvní pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování v registru smluv.

7.9. Další důvody předčasného ukončení Rámcové dohody a/nebo Smlouvy upravují Všeobecné obchodní 
podmínky a Zvláštní obchodní podmínky.

7.10. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že počet účastníků Rámcové dohody 
na straně zhotovitelů poklesne z jakéhokoliv důvodu pod dva (ustanovení § 133 odst. 3 Zákona o VZ), 
tzn., že objednatel nebude nadále oprávněn Veřejné zakázky na základě Rámcové dohody zadávat.

7.11. Ukončení Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Smluv (a to i Smluv 
uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto uzavřených Smluv se budou i 
nadále řídit Rámcovou dohodou a jejími přílohami. Tím není dotčeno oprávnění objednatele 
předčasně ukončit kteroukoliv Smlouvu, pakliže pro to budou dány podmínky.

7.12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou 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 Zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 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 dále 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.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení

8.1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody a/nebo jednotlivých Smluv se řídí českým 
právním řádem, zejména pak NOZ. Smluvní strany se podpisem Rámcové dohody dohodly, že 
vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 NOZ.

8.2. Rámcová dohoda i každá Smlouva se vyhotovují v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

8.3. Rámcovou dohodu a Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků Rámcové dohody a Smlouvy elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. Změny oprávněných osob, odborných osob, podzhotovitelů nebo ve společné 
účasti zhotovitelů, které se týkají zadavatele a jednoho ze zhotovitelů je možné provést bez dodatků 
Rámcové dohody pouze za podmínek stanovených v přiložených obchodních podmínkách pro 
zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací.

8.4. Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové dohody nebo Smlouvy neplatným, nezákonným nebo 
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení 
Rámcové dohody nebo Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 
(pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné 
nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný 
nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Rámcové dohody nebo Smlouvy 
bude přijato ve formě dodatku k Rámcové dohodě nebo Smlouvě.

8.5. Objednatel a každý ze zhotovitelů prohlašují, že Rámcovou dohodu uzavírají svobodně a vážně, 
že považují obsah Rámcové dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření Rámcové dohody rozhodující.

8.6. Každý ze zhotovitelů bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Rámcové dohody 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.

Nedílnou součást této Rámcové dohody jsou následující přílohy:
1. Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky);
2. Dopisy nabídek, včetně příloh dopisu nabídek, Zvláštní přílohy k nabídce, Seznamu poddodavatelů a 

jiných osob všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody;
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3. Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, včetně:
Přílohy A -  Rozsah stavebních prací. Oceněné rozpisy služeb (soupisy prací) všech zhotovitelů, kteří 
jsou smluvní stranou Rámcové dohody, jsou uvedeny v příloze č. 4 této Rámcové dohody 
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem 
Přílohy C -  Platby a platební podmínky;

4. Typové příklady a oceněný rozpis služeb (soupis prací) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou 
Rámcové dohody (dle Přílohy č. 4 zadávací dokumentace);

5. Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací;

6. Vzory: Výzvy, Smlouvy, bankovní záruky zajištění splnění smlouvy a Smlouvy o zpracování 
osobních údajů;

7. Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92. Všechny 
výše uvedené technické podmínky jsou právní a technické předpisy dostupné na www.pjpk.cz a 
zajišťuje si je zhotovitel sám;

8. Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM 
protokolu, dostupné na www.sfdi.cz a zajišťuje si je zhotovitel sám;

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY 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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