
SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 05PU-002431 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020-RSD_RS-101 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.49844

Název veřejné zakázky: „Diagnostika silnic I. tříd v Jihočeském kraji 2020“, uzavřené 
na základě Rámcové dohody: „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, č. 01ST-000574

(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

2. Společnost: PavEx-SQZ-TPA 
správce společnosti:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

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

příspěvková organizace 
........... . . ........................................ 
zjq4rhz
........................................ ředitelka Správy České Budějovice 
........................................ ředitelka Správy České Budějovice 

............................................ 
.............................
........... ............., vedoucí provozního úseku 

.................................... 
.............................

a

PavEx Consulting, s.r.o.
Srbská 2741/53, 612 00 Brno
63487624
CZ63487624
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 21501
společnost s ručením omezeným
...... ........... . . .................................
....... ..................... ředitel společnosti
....... ......................ředitel společnosti
.........................
.............................
....... ........... .......................
......................... 
.............................

společník společnosti: SQZ, s.r.o.
se sídlem: U místní dráhy 939/5 
779 00 Olomouc 

IČO: 25743554

společník společnosti: TPA ČR, s.r.o.
se sídlem: Vrbenská 1821/34 
370 06 České Budějovice 

IČO: 25122835

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.
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Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících prací (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je provedení diagnostického průzkumu silnic I. tříd v Jihočeském kraji pro zjištění 
technického stavu komunikací -  viz soupis prací.

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

Technické podmínky tvoří přílohu č. 8 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 na diagnostiku 
vozovek, číslo 01ST-000574 uzavřenou dne 16. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli 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 v následující výši:

Celková cena prací v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena prací v Kč 

včetně DPH

4 497 281,- 944 429,- 5 441 710,-

(dále jen „Cena prací“).

2. Podrobná specifikace Ceny prací tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Cena prací byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu prací pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu prací 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 
Tomáš Voráček, vedoucí provozní úseku ŘSD ČR Správy České Budějovice.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

předání staveniště Zhotoviteli: do 7 dnů od účinnosti smlouvy 

zahájení prací: bez zbytečného odkladu po písemném pokynu objednatele 

dokončení prací: do 06/2021 

lhůta pro předání a převzetí díla: do 06/2021 

předání staveniště Objednateli: nejpozději do 06/2021
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smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
č.

s iln ic e n á ze v  ak ce

s ta n ič e n í

od d o

I/24 Lo m n ice  nad Lu žn ic í prů tah 10 ,949 11 ,835

I/24 že l.p ř. S uch do l nad L u žn ic í - s m ě r T řebo ň 36 ,840 38 ,844

I/23 J .H ra d e c  - ul. R e zkova 21,891 2 3 ,088

I/23 J .H ra d e c  - ul. Ja ro šo vská 2 3 ,138 2 4 ,797

I/23 prů tah  S tud ená 4 7 ,612 4 8 ,769

I/3 H u b e n o v  - K ap lice 125 ,850 128 ,700

I/3 N e tře b ice  - K ap lice  ná d ra ž í 123 ,200 124 ,620

I/3 K ap lice  - S ko ro n ice 130 ,480 132 ,260

I/22 D o ln í P o říč í - K a tov ice 78 ,025 79 ,215

I/22 J in ín  - C e hn ice 94 ,945 96 ,830

I/4 B oh um ilice  - V ýško v ice 121 ,605 124 ,300

I/4 S trá žn ý  - h ra n ičn í p řechod 153 ,240 153 ,354

I/19 H re jkov ice  prů tah 70 ,850 71 ,540

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. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání 
a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou 
pro realizaci díla: přehledné situace lokalit určených k provedení diagnostického průzkumu. 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.

4. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: nejsou. 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: nejsou.

5. 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:

- Místo předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 
49/110, 370 44 České Budějovice.

6. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a 
jeho vybavení: nejsou.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), 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.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele provedené diagnostiky - 
vyhodnocení provedených prací, vč. variantního návrhu způsobu a technologie oprav, vyhotovené ve 2 paré 
v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk, které Zhotovitel Objednateli bude 
předávat průběžně po provedení diagnostiky jednotlivých úseků silnic -  viz místo plnění. Nejpozději však 
v termínu stanovených v čl. III. odst. 1 této Smlouvy.
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9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem 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 Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé 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 Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice

odbor: provozní
adresa: Lidická 49/110, České Budějovice
PSČ: 370 44
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokmnentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

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

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra 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. Oceněný soupis prací (výkaz výměr).

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

Digitálně
podepsal

Datum: 
2021.01.11 
12:41:22 + 01'00'
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Digitálně podepsaI

Datum: 13.01.2021 10:36:44+01:00


