
VZOR
č j  .: [bude doplněno] Vyřizuje: [bude doplněno]

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen 
„Zadavatel“) při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody s názvem „[bude doplněn název veřejné 
zakázky]“ Vás tímto vyzývá v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a uzavřenou rámcovou dohodou s názvem Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních 
objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, číslo Rámcové dohody 01ST-000756, ev. č. ve Věstníku veřejných 
zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Z2020-027271/VZ0097605, (dále jen „Rámcová 
dohoda), k podání nabídky a poskytuje Vám následující 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, která bude podepisovat 
výzvu]

Útvar zadavatele zajišťující administrativu 
veřejné zakázky

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

Kontaktní osoba |[bude doplněno]

Telefon ||bude doplněno]

E-mail Ibude donlněno|@,rsd.cz

2. Vymezení a popis požadovaného plnění v rámci 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 veřejné zakázky a jeho přílohách, mj. 
soupisu prací (výkazu výměr/soupisu služeb), které tvoří přílohu této výzvy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí |bude doplněno] Kč bez DPH.

3. Obsah nabídky, způsob podání nabídky
a) Nabídka zhotovitele musí obsahovat návrh Smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech příloh.
b) Zhotovitel je povinen ve své nabídce předložit návrh Smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech příloh 

(ti. včetně mi, řádně vyplněného soupisu prací), který bude odpovídat závaznému vzoru, který tvoří přílohu
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této výzvy. Zhotovitel je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy na plnění 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) návrhu Smlouvy. 
Jednotlivé přílohy návrhu Smlouvy na plnění 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 j e povinen před podpisem Smlouvy předložit bankovní záruku zaj ištění 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 podepsána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

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 
zhotovitelem předložen v datových formátech shodných s formáty, ve kterých byl poskytnut soupis prací - 
výkaz výměr jako součást této výzvy.

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. rrrr 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 veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Předmětem 
hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu Smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Při stanovení nabídkových cen na plnění veřejné zakázky jsou zhotovitelé povinni respektovat příslušná 
ustanovení Rámcové dohody.

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 veřejné zakázky

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

2

http://www.tenderarena.cz


8. Střet zájmů

V případě, že je některý ze zhotovitelů ve střetu zájmů, není v rámci této veřejné zakázky oprávněn nabídku podat. 
Zadavatel zhotovitele upozorňuje, 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 veřejné zakázky
b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k 

žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů 
mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na 
realizaci PD nebo konstrukce.

9. Vyhrazená změna závazku 

[bude doplněno]

10. Součástí Výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy

Příloha č. 1 Smlouva
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VZOR

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: |(dnvestorOrderNumber»
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno

ISPROFIN/ISPROFOND:
Název související veřejné zakázky: [bude doplněnol

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

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojem:
Fpříptfflfi bude uveden nný bankovní účet s ohledem na druh akce]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: Ibudc doplněna osoba, která bude podepisovat Smlouvu!
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [bude doplněnol
kontaktní osoba ýe věcech smluvních: [bude doplněnol
e-mail: [bude doplněnol
tel: [bude doplněnol
kontaktní osoba ve věcech technických: [bude doplněnoll
b-mail: [bude doplněnol
W : [bude doplněnol
(dále jen „objednatel”)

2. fzhotovitel doplní svůj názevl
[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 spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

[doplní zhotovitel! 
[doplní zhotovitel! 
[doplní zhotovitel! 
[doplní zhotovitel! 
[doplní zhotoviteli 
[doplní zhotoviteli 
[doplní zhotoviteli 
[doplní zhotoviteli 
[doplní zhotoviteli 
[doplní zhotoviteli

kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní zhotovitel!
b-mail: [doplní zhotovitel!
tel: [doplní zhotovitel!

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

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

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 doplněno]

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu této Smlouvy.

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

- [bude doplněno]

- [bude doplněno]

Technické podmínky tvoří přílohu č|.[této Smloovy/Rámcové d o h o d l.

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 diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000756, 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 služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

[doplní zhotoviteli [doplní zhotovitel [doplní zhotoviteli

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.

3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb 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 služeb: [bude doplněno]

Dokončení služeb: [bude doplněno]

Specifikace případných etap: [bude doplněno] lhůta pro předání a převzetí díla: [bude doplněno]

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 díla, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele |[bude doplněno]. 
Pro změnu podzhotovitele, 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 nad 
rtmwc 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.

6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla 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. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele [bude doplněno].

9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

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

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem 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
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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.

12. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k 

žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů 
mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na 
realizaci PD nebo konstrukce.

[Varianta více osob (společníků) podávajících ipolečnou nabídku zhotovitele.]

12 .Dodavatelé podílej ící se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují,! 
že se oni, ani jejich podzhotovitelé:|

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné *»Mzky k uzavření této Smlouvy a

b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k 
žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů 
mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na 
realizaci PD nebo konstrukce.

[Vzor společného čestného prohlášení je uveden v příloze č. 7. Dokument se zpracuje elektronicky a bude
podepsán všemi oprávněnými “hllUH' dodavatelů (společníků)].

13. 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 doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno]

14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb stanovenou dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: [budou doplněny konkrétní podmínky pro tuto změnu a obsah změny, např. 
vázanost prodloužení Smlouvy na splnění 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.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
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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, ̂____________
2. Technické podmínky plnění Smlouvy [bude doplněno],
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Vzor ipplečného čestného prohlášení

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.
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. Objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost [bude doplněno] 
se sídlem: |bude doplněno]
IČO: l íbude doplněnol l
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném |bude doplněno], oddíl |bude doplněno!, vložka |bude doplněno],

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na 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 podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

ICO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude 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| ibjednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost |[bude doplněno] 
se sídlem: |bude doplněnoll 
IČO: I rbude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl |[bude doplněno] vložka |[bude doplněno], 
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na 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 SmlonCT“l

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) Zhotovitel 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 diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č| ibjednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: |[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 

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: [dopl ní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel] 

(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 služebl

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

2.

3.

Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služebl
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 doplněno| 
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 Praze 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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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

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

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

(dále jen „Smlouva“)

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

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

jakožto dodavatelé [Název zhotovitele podle Rámcové dohody], tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich 
poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z 
těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, 
projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo 
konstrukce.
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