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SMLOUVA O SPoLuPRÁcı
Při prokazování splnění kvalifikace a smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

Smluvní strany

ZNAKOM s.r.o.
se sídlem Zengrova 2594/4, Židenice, 615 00 Brno
ıčoz 26264641
Dıčz CZ26264641
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 24. 10. 2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40924
zastoupen Radkem Suchomelem,jednate|em
číslo smlouvy budoucího objednatele:

Brněnské komunikace a.S.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy budoucího zhotovitele:

ODDÍL A: Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace

l.
Prohlášení budoucího objednatele

Budoucí objednatel prohlašuje, že ve smyslu ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších změn (dále jen jako ,,ZZVZ“), se uchází o Získání zakázky (ID VZ0108054)
číslo veřejné zakázky: O3PU-002453, vypsané ve veřejné obchodní soutěži pod názvem:
„JmK (oblast Brno) -obnova vodorovného dopravního značení“. Dále uváděnojenjako „Zakázka“
nebo „veřejná zakázka".
Zadavatelem veřejné zakázky je:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390.
Budoucí objednatel prohlašuje, že není schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace
požadované veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ a igıprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Budoucí objednatel prohlašuje, že není schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace
požadované veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ a je oprávněn Splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
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II.
Předmět smlouvy o spolupráci

Budoucí zhotovitel souhlasí S tím, že budoucí objednatel v souladu S § 83 ZZVZ a způsobem dle § 79
odst. 2 písm. j) ZZVZ prokáže technické kvalifikační předpoklady doložením, že budoucímu
objednateli poskytne k dispozici technické vybavení stanovené v bodu 4.5.2 zadávací dokumentace
k zakázce, tj.:

- 2 ks Samojízdného značkovacího stroje pro značení plastem, S minimálním výkonem 1250
mZ/den (minimálně 1 stroj pro plast S akustickým efektem),

- 2 ks Samojízdného značkovacího stroje pro značení barvou, S minimálním výkonem 2500
mZ/den,

- 2 ks ručně vedených značkovacích strojů S minimálním výkonem 200 mZ/den (1 stroj pro plast
a 1 stroj pro barvu).

Budoucí zhotovitel prohlašuje, že technické vybavení uvedené v bodu (1) tohoto článku vlastní ve
stavu způsobilém k plnění předmětu zakázky a současně se v případě uzavření rámcové smlouvy O
dílo mezi budoucím objednatelem a budoucím zhotovitelem zavazuje jej poskytnout kdispozici
budoucímu objednateli k plnění předmětu zakázky.
Budoucí Zhotovitel souhlasí s tím, že budoucí objednatel v souladu S § 83 ZZVZ a způsobem dle § 79
odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže technické kvalifikační předpoklady spočívající v realizaci zakázek
minimálně 1 Stavební práce, jejímž předmětem byla pokládka vodorovného dopravního značení na
minimálně dvoupruhových pozemních komunikacích o finančním objemu zakázky větším než 5 mil.
Kč bez DPH. Toto prokáže doložením referenčního listu Zakázky ze dne 1. 6. 2020, který vydalo
statutární město Brno.

ODDÍL B: Smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy O dílo

I.
Předmět budoucí rámcové smlouvy O dílo

Budoucí objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dní ode dne uzavření
rámcové smlouvy se zadavatelem k realizaci zakázky, uzavřít rámcovou smlouvu O dílo S budoucím
zhotovitelem týkající se této zakázky.
V případě, že nebude ve výše uvedené lhůtě uzavřena rámcová smlouva O dílo mezi budoucím
objednatelem a budoucím zhotovitelem zdůvodů na straně budoucího objednatele, má budoucí
zhotovitel právo domáhat se u soudu, aby byl určen obsah rámcové smlouvy o dílo nebo požadovat
náhradu škody, která mu vznikla v důsledku toho, že rámcová smlouva o dílo nebyla uzavřena.
Předmětem rámcové smlouvy O dílo bude provádění díla obnovy vodorovného dopravního Značení
na úZemíJmK (oblast Brno), vyjma položek č. 3751, 3752 a 3753 uvedených v soupisu prací.
Budoucí zhotovitel dále poskytne pro plnění díla budoucího objednatele následujícítechniku:

- 2 ks Samojízdného značkovacího stroje pro značení plastem, S minimálním výkonem 1250
mZ/den (minimálně 1 stroj pro plast s akustickým efektem),

- 2 ks Samojízdného značkovacího stroje pro značení barvou, S minimálním výkonem 2500
mZ/den,

- 2 ks ručně vedených značkovacích strojů S minimálním výkonem 200 mZ/den (1 stroj pro plast
a 1 stroj pro barvu).

Smluvní Strany se dohodly, že rámcová smlouva o dílo mezi budoucím objednatelem a budoucím
zhotovitelem bude respektovat obchodní podmínky obsažené v Zadávací dokumentaci k předmětné
zakázce, obsah této smlouvy a obsah rámcové smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a budoucím
objednatelem, S výjimkou těchjejich ustanovení, která by byla v rozporu S ujednáním smluvních stran
uvedených v oddílu B čl. lodst. 4 a v oddílu B čl. II této smlouvy.
Zadavatel dle zadávací dokumentace uvažuje uzavřít rámcovou smlouvu Sjedním zhotovitelem.
V případě, že zadavatel výše uvedené zakázky uzavře rámcovou smlouvu na 4 roky na plnění
předmětu zakázky s budoucím objednatelem, zavazuje se budoucí objednatel uzavřít s budoucím
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zhotovitelem rámcovou smlouvu o dílo na 4 roky, jejímž předmětem bude provedení prací budoucím
zhotovitelem odpovídajících konkrétní části předmětu Zakázky v celkovém úhrnu 10 % hodnoty
nabídkové ceny zakázky bez DPH.
Výše uvedená procentuální část plnění se nestává pro budoucího zhotovitele automaticky
nárokovou. Budoucí Zhotovitel může po budoucím objednateli nárokovat pouze zadání takové části
veřejné zakázky, která bude vyžadována jako plnění zadavatelem veřejné zakázky.

II.
Další podmínky, které budou obsaženy v rámcové smlouvě O dílo

Smluvnístrany se dohodly, že rámcová smlouva O dílo bude obsahovat následujícítext:
„Smluvní strany se dohodly, že vůči zadavateli budou vázáni Společně a nerozdílně za plněníveřejné
Zakázky výše uvedené. Ve vzájemném vztahu jsou smluvní Strany samostatně odpovědné za řádné
provádění Svého rozsahu činnosti v souladu S rámcovou smlouvou. Budoucí objednatel a budoucí
zhotovitel odpovídají Za případné škody, které vznikly v souvislosti S prováděním svého podílu díla
druhé smluvní straně. Plní-li smluvní strana dluh druhé smluvní strany, je Smluvní Strana, za kterou
byl dluh splněn, povinna nahradit druhé smluvní straně, která dluh splnila, regresní náhradu újmy.
Pokud budou vůči budoucímu zhotoviteli vzneseny nároky, které plynou Z jím realizovaného
provádění příslušné části díla pro budoucího objednatele, je tento povinen tyto uplatněné nároky
neprodleně uspokojit. Jedná se zejména o nároky vyplývající Z odpovědnosti za škodu, odpovědnosti
Z prodlení, odpovědnosti za vady příslušné části díla, odpovědnosti ze Smluvní pokuty apod."
Místo plnění: Jihomoravský kraj.
Smluvnístrany se dohodly, že cena díla bude stanovena dle cenové nabídky budoucího zhotovitele.
Splatnost daňových dokladů -faktur bude 30 dnů od jejího doručení budoucímu objednateli. Faktu ra
bude obsahovat údaje v souladu S platnými a účinnými právními předpisy.
Jestliže se budoucíobjednatel bezdůvodně opozdís platbou ceny díla, je povinen uhradit budoucímu
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Nároky na náhradu újmy nejsou dotčeny ani kompenzovány Zaplacením sankcí dle této smlouvy.
Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(10)Budoucí objednatel není oprávněn postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazkyztéto
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu budoucího zhotovitele.
Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.

(11)Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(12)Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvnístranou.
(13)Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle

(1)

zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv O registru smluv (Zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude
uveřejňovat budoucí zhotovitel.

ODDÍL C: Ostatní a společná ujednání

I.
Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že vůči zadavateli budou vázáni společně a nerozdílně za plnění veřejné
Zakázky výše uvedené. Ve vzájemném vztahu jsou smluvní strany samostatně odpovědné za řádné
provádění svého rozsahu činnosti v souladu s rámcovou Smlouvou. Budoucí objednatel a budoucí
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zhotovitel odpovídají Za případné škody, které vznikly v souvislosti S prováděním svého podílu díla
druhé smluvní straně. Plní-li smluvní strana dluh druhé smluvní strany, je Smluvní Strana, za kterou
byl dluh splněn, povinna nahradit druhé smluvní straně, která dluh splnila, regresní náhradu újmy.
Pokud budou vůči budoucímu zhotoviteli vzneseny nároky, které plynou Z jím realizovaného
provádění příslušné části díla pro budoucího objednatele, je tento povinen tyto uplatněné nároky
neprodleně uspokojit. Jedná se zejména o nároky vyplývající Z odpovědnosti za škodu, odpovědnosti
Z prodlení, odpovědnosti za vady příslušné části díla, odpovědnosti ze Smluvní pokuty apod."
Místo plnění: Jihomoravský kraj.
Smluvnístrany se dohodly, že cena díla bude stanovena dle cenové nabídky budoucího zhotovitele.
Splatnost daňových dokladů -faktur bude 30 dnů od jejího doručení budoucímu objednateli. Faktu ra
bude obsahovat údaje v souladu S platnými a účinnými právními předpisy.
Jestliže se budoucíobjednatel bezdůvodně opozdís platbou ceny díla, je povinen uhradit budoucímu
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Nároky na náhradu újmy nejsou dotčeny ani kompenzovány Zaplacením sankcí dle této smlouvy.
Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(10)Budoucí objednatel není oprávněn postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazkyztéto
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu budoucího zhotovitele.
Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.

(11)Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(12)Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvnístranou.
(13)Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle

(1)

zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv O registru smluv (Zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude
uveřejňovat budoucí zhotovitel.

ODDÍL C: Ostatní a společná ujednání

I.
Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že vůči zadavateli budou vázáni společně a nerozdílně za plnění veřejné
Zakázky výše uvedené. Ve vzájemném vztahu jsou smluvní strany samostatně odpovědné za řádné
provádění svého rozsahu činnosti v souladu s rámcovou Smlouvou. Budoucí objednatel a budoucí

3



zhotovitel odpovídají za případné škody, které vznikly v souvislosti S prováděním svého podílu díla
druhé smluvní straně. Plní-Ii smluvní strana dluh druhé smluvní strany, je smluvní strana, za kterou
byl dluh splněn, povinna nahradit druhé Smluvnístraně, která dluh splnila, regresní náhradu újmy.
Pokud budou vůči budoucímu zhotoviteli vzneseny nároky, které plynou Z jím realizovaného
provádění příslušné části díla pro budoucího objednatele, je tento povinen tyto uplatněné nároky
neprodleně uspokojit. Jedná se Zejména O nároky vyplývající Z odpovědnosti za škodu, odpovědnosti

ıvıZ prodlení, odpovědnosti za vady příslušne casti díla, odpovědnosti ze smluvní pokuty apod.

II.
Sankce

(1) V případě porušení povinnosti budoucího objednatele dle oddílu B čl. I odst. 1 se budoucí objednatel
zavazuje uhradit budoucímu zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

(2) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.,

Ill.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Práva í povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(6) Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvnístranou.
(7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle

Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv o registru smluv (zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude
uveřejňovat budoucí zhotovitel.

(8) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech Stejnopisech, Z nichž 1 obdrží budoucí objednatel, jeden
budoucí zhotovitel a jedno vyhotovení je určeno do nabídky.

(9) Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím Obsahem a že ji
uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Za budoucího objednatele: Za budoucího zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

Datum: 2021 .02.23

Radek Suchomel Ing. Luděk Borový
jednatel společnosti ZNAKOM s.r.o. generální ředitel

zhotovitel odpovídají za případné škody, které vznikly v souvislosti S prováděním svého podílu díla
druhé smluvní straně. Plní-Ii smluvní strana dluh druhé smluvní strany, je smluvní strana, za kterou
byl dluh splněn, povinna nahradit druhé Smluvnístraně, která dluh splnila, regresní náhradu újmy.
Pokud budou vůči budoucímu zhotoviteli vzneseny nároky, které plynou Z jím realizovaného
provádění příslušné části díla pro budoucího objednatele, je tento povinen tyto uplatněné nároky
neprodleně uspokojit. Jedná se Zejména O nároky vyplývající Z odpovědnosti za škodu, odpovědnosti

ıvıZ prodlení, odpovědnosti za vady příslušne casti díla, odpovědnosti ze smluvní pokuty apod.
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(1) V případě porušení povinnosti budoucího objednatele dle oddílu B čl. I odst. 1 se budoucí objednatel
zavazuje uhradit budoucímu zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

(2) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.,
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předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Práva í povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(6) Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvnístranou.
(7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle

Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv o registru smluv (zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude
uveřejňovat budoucí zhotovitel.

(8) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech Stejnopisech, Z nichž 1 obdrží budoucí objednatel, jeden
budoucí zhotovitel a jedno vyhotovení je určeno do nabídky.

(9) Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím Obsahem a že ji
uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.
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