
Výstavba dálnice D3 Tábor -  Veselí n/L
Stavební práce v otevřeném řízení

0ST2. - 0 DDOfrJf
Ředitelství silnic a dálnic ČR

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod
byl sepsán dne 8. srpna 2008

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
zastoupeným
(dálejen "objednatelem") najedná straně 

a

Sdružení „D3 Tábor -  Veselí nad Lužnicí"
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
IČ: 608 38 744 
DIČ: CZ 608 38 744
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, 
zastoupená:

a
Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 
IČ: 000 14 915 
DIČ: CZ 000 14 915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, 
zastoupená:

a
Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice 
IČ: 316 51 402 
DIČ: 2020 492 111
zapsaná v obchod, rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích, oddíl Sa, vložka Č.240/V, 
zastoupená:

a
Stavby silnic a železnic, a.s., Národní třída 10, 113 19 Praha 1 
IČ: 452 74 924 
DIČ: CZ 452 74 924
zapsaná v obchod, rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 
zastoupená:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.



Ředitelství silnic a dálnic ČR Výstavba dálnice D3 Tábor -  Veselí n/L
Stavební práce v otevřeném řízení

Protože si objednatel přeje, aby stavba Provedení stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad 
Lužnicí, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu 
nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
10 447 868 124,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Cena části 
stavby bez 
DPH v Kč

Provizorní 
položka pro 

rezervu 10 %

Nabídková cena 
části stavby vč. 

rezervy bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena části stavby

(a) (b) =  10% z 
části (a)

(c) = (a) + (b) (d) (e) = (c) + (d)

0307/A 4  2 2 8  535  195 422  853 520 4 651 388  715 883  763 856 5 5 3 5  152 571

0307/B 950  787 4 9 7 95 078 750 1 045  866  2 4 7 198 714 587 1 2 4 4  580  834

0307/C 628  108  870 62 810  887 690 919 757 131 274  754 822  194 511

0308/A 2 1 73 152 833 2 1 7  315  283 2  390  468 116 454 188 942 2 8 4 4  657  058

0308/B 1 0 4 7  855  154 104 785 515 1 152 640 669 219  001 727 1 371 642 3 9 6

0306 n  
rekonstrukce 
stávajícícho 
čtyřpruhu

40 7  877  943 40  787 794 448  665 737 85  246  490 533  912 2 2 7

0306 U  
rekonstrukce 
stávajícícho 
dvoupruhu

61 744 439 6 174 444 67  918 883 12 904 588 80  823 471

Cena stavby 
bez DPH v Kč

Provizorní 
položka pro 

rezervu 10 %

Nabídková cena 
stavbv bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby

(a) (b) = 10% z 
části (a)

(c) = (a),+ (b) (d) (e) =  (c) + (d)

Provedení 
stavby 
dálnice D3 
Tábor - 
Veselí nad 
Lužnicí

9 498 061 931 949 806 193 10 447 868 124 1 985 094 944 12 432 963 068

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim 
připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce Provedení stavby 
dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí vyhlášenou dne 9.4. 2008 pod číslem 60015787.



Ředitelství silnic a dálnic ČR Výstavba dálnice D3 Tábor-Veselí n/L
Stavební práce v otevřeném řízení

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

Souhrn smluvních dohod 
Dopis o přijetí nabídky
Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
Dodatky smluvních podmínek č. 1, 2 a 4
Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a 
úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Prohlášení o zajištěni betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 
4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplnění formulář 
4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace

Základní datum je 28.4.2008

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 
odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 
souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v šesti stejnopisech z nichž dva obdrží 
objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.



Ředitelství silnic a dálnic ČR Výstavba dálnice D3 Tábor -  Veselí n/L
Stavební práce v otevřeném řízení

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

Datum: ^ °  °  &_____________  Datum:___________________________

Sdružení „D3 Tábor -  Veselí nad LužnicD

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEjPSÁN
Jméno:
Funkce:
Jméno:
Funkce:
za dodavatele/znotoviteie 
STRABAQ a.s.

a

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
Jméno:
Funkce:
za dodavatele/zhotovitele 
Metrostav a.s.

a

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

za dodavatele/zhotovitele 
Inžinierske stavby, a.s.

a

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
Jméno:
Funkce:
za dodavatele/zhotovitele 
Stavby silnic a železnic, a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Sdružení „D3 Tábor -  Veselí nad Lužnicí1' 
STRABAG a s. -  vedoucí účastník sdružení 
Na Bělidle 198/21 
150 00 Praha 5

Značka: 12432/2008-10113

V Praze dne 23.6. 2008

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jakožto 
veřejný zadavatel v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku na stavební práce 
„Provedení stavby dálnice D3 Tábor -  Veselí nad Lužnicí", zahájeném dne 9. dubna 
2008 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o 
veřejných zakázkách pod ev, č. 60015787 („Zakázka"), Vám podle § 81 odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznamuje 
následující:

I. Hodnotící komise hodnotila v zadávacím řízení na Zakázku dvě nabídky níže 
uvedených uchazečů.

II. Nejvhodnější nabídkou podanou na realizaci Zakázky je nabídka s pořadovým 
číslem 4., která v hodnocení dosáhla celkového počtu 88,86 bodů, podaná 
sdružením uchazečů „D3 Tábor -  Veselí nad Lužnici", jehož členy jsou:

1. STRABAG a s , IČ: 608 38 744, sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 
150 00.

2. Metrostav a.s., IČ 000 149 15, Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00.

3. Inžinierske stavby, a.s., IČ 31 659 402, Košice, Priemyselná 7,PSČ 042 45

4. Stavby silnic a železnic, a.s., IČ: 45 27 49 24, sídlo: Praha 1, Národní třída 
10, PSČ 11319.

III. Jako druhé v pořadí se umístilo sdružení uchazečů „Sdružení Tábor -  Veselí nad 
Lužnicí -  dálnice D3", jehož členy jsou:

1. Skanska DS a.s., IČ: 26 27 13 03, sídlo: Brno, Bohunická 133/50,
PSČ 619 00.



2. ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o., IČ: 451 92 286, sídlo: Valašské 
Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43.

3. OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, sídlo; Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 
660 02.

Nabídka s pořadovým číslem 1., kterou podalo "Sdružení Tábor -  Veselí nad 
Lužnici -  dálnice D3” dosáhla v hodnocení 85,54 bodů.

IV. Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky s 
pořadovým číslem 4. jako nejvhodnéjši, neboť tato nabídka byla podle 
hodnotících kritérií Zakázky vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Ředitelství jšilmc a dálnic ČR

2

%



Ředitelství silnic a dálnic ČR Výstavba dálnice D3 Tábor -  Veselí n/L
Stavební práce v otevřeném řízení

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Provedení stavby dálnice B3 Tábor - Veselí nad Lužnicí 
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky Provedení stavby 
dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo.. 
Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících 
dokumentů, připojené Přílohy k nabídce, Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací 
dokumentace č. 1, 2 a 4.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu:

Cena části 
stavby bez 
DPH y Kč

Provizorní 
položka pro 

rezervu 10 %

Nabídková cena 
části stavby vč. 

rezervy bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena části stavby

(a) (b) = 10% z 
části (a)

(c) = (a) + (b) (d) (e) = (c) + (d)

0307/A 4 2 2 8  5 3 5  195 422  853 52 0 4 651 3 8 8  715 883 763 856 5 535 152 571

0307/B 950  787 497 95 078 750 1 045  8 6 6 2 4 7 198 714 587 1 244 58 0  834

0307/C 628 108 870 62  8 1 0  88 7 6 9 0  919  757 131 274 754 822  194 511

0308/A 2 173 152 833 2 1 7  3 1 5  283 2  3 9 0  4 6 8 1 1 6 454 188 942 2 844  657  058

0308/B 1 0 4 7 8 5 5  154 104 785 515 1 152  640  669 219  001 727 1 371 642 396

0306II  
rekonstrukce 
stávajícícho 
Styřpruhu

40 7  8 7 7  943 4 0  787  794 4 4 8  665 737 85  2 4 6  490 533 912 227

0306II  
rekonstrukce 
stávajícícho 
dvoupruhu

61 744 439 6  174 44 4 67  9 1 8  883 12 904  588 80  823 471

Cena stavby 
bez DPH v Kč

Provizorní 
položka pro 

rezervu 10 %

Nabídková cena 
stavbv bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby

(a) (b) = 10% z 
části (a)

(c) = (a) + (b) (d) (e) = (c) + (d)

Provedení 
stavby 
dálnice D3 
Tábor - 
Veselí nad 
Lužnicí

9 498 061 931 949 806 193 10 447 868 124 1 985 094 944 12 432 963 068



Učitelství silnic a dálnic ČR Výstavba dálnice D3 Tábor -  Veselí n/L
Stavební práce v otevřeném řízení

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce 
prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že provizorní položka pro rezervu je samostatnou položkou nabídkové ceny a na 
její čerpání nevzniká nárok ani v okamžiku přijetí nabídky a podpisu Smlouvy o dílo.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých hodnotících 
kritérii:

Hodnotící kritérium Hodnota

Nabídková cena stavby bez DPH 10 447 868 124,- Kč

Lhůta pro uvedení stavby do provozu4 33 měsíců

Délka záruční doby na vozovkové souvrství asfaltové 72 měsíců

Délka záruční doby na nosné konstrukce mostů 84 měsíců

Délka záruční doby na hydroizolace mostů 100 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu 
nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

Souhrn smluvních dohod 
Dopis o přijetí nabídky
Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
Dodatky smluvních podmínek č. 1, 2 a 4
Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a 
úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

4 r v
Pro účely hodnotícího kritéria „Lhůta pro uvedení stavby do provoziT se stavbou rozumí pouze úseky 0307/A- 

C a 0308/A,B. Nejzazší termín pro uvedení části 0306 II do provozuje zadavatelem pevně stanoven.

. 2 7

•'4



rŘeditelství silnic a dálnic ČR

- Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 
4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplnění formulář 
4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace

Výstavba dálnice D3 Tábor -  Veselí n/L
Stavební práce v otevřeném řízení

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s 
realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v 
souladu s výše uvedenými dokumenty ve Ihůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

' v?
Sdružení „D3 Tábor -  Veselí nad Lužnicí*4

Podpis

Podpis

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení STRABAG a.s.

Adresa: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5

Datum: 2 1 "05" 2008

a

Podpis funkce

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení Metrostav a.s., na základě plné 
moci

Adresa: Koželužská 2246,180 00 Praha 8

Datum: 2 1 "05- 2008

03



Výstavba dálnice D3 Tábor -  Veselí n/L 
Stavební práce v otevřeném řízení

funkce -

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či 
základě plné moci

v zastoupení Inžinierske stavby, a.s., na

Adresa: Priemyselná 7, 042 45 Košice

Datum: f g «05~ £008

a

Podpis funkce -

Podpis funkce -

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení Stavby silnic a železnic, a.s. 

Adresa: Národní třída 10,113 19 Praha 1 

Datum: 2 0 **Q5~ 2008 4

4

*

l i



editelství silnic a dálnic ČR Výstavba dálnice D3 Tábor -  Veselí n/L
Stavební práce v otevřeném řízení

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby : Provedeni stavby dálnice B3 Tábor - Veselí nad Lužnicí 

Název článku Článek VOP Údaje

Název a adresa objednatele 1.1.2.2 Ředitelství silnic a dálnic ČR
a 1.3 Na Pankráci 546/56, Praha 4

Název a adresa dodavatele 1.1.2.3 Sdružení „D3 Tábor -  Veselí nad
a 1.3 Lužnicí"

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
a
Metrostav a.s.
Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 
a
Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice 
a
Stavby silnic a železnic, a.s.,
Národní třída 10, 113 19 Praha 1

Název a adresa správce stavby 1.1.2.4
a 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Závod Praha 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Lhůta pro uvedení stavby do provozu 1.1.6.11 33 měsíců5 (platí pouze pro části 
0307/A-C a 0308/A,B) / nejpozději 
do 31.10.2009 (platí pouze pro 
části 0306 II)

Lhůta pro 
dokončení stavby 1.1.3.3 36 měsíců

Záruční doba: 1.1.3.7 60 měsíců pro mosty a 36 měsíců
pro komunikace a ostatní objekty, 
ledaže Technické kvalitativní 
podmínky a/nebo Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky 
stanoví pro příslušnou technologii 
či objekt jinak.

5 Nejvýše 34 měsíců.
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Elektronické přenosové systémy

Použité právo________ _

Rozhodující jazyk__________

Komunikační jazyk_________

Doba pro přístup na staveniště _  

Výše záruky za provedení díla 

Výše záruky za odstranění vad _

Pracovní doba _____________

Smluvní pokuta _ _ _ _ _ _ _ _

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta

Celková záruční doba na 
následující technologie či objekty 
bude činit:6

(a) vozovkové souvrství 
asfaltové 72 měsíců

(b) nosné konstrukce mostů 84 
měsíců

(c) hydroizolace mostů 
100 měsíců

Výstavba dálnice D3 Tábor -  Veselí n/L
Stavební práce v otevřeném řízení

1.3 fax

1.4 právo České republiky

1.4 čeština

1.4 čeština

2.1 v den zahájení prací

4.2 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH

4.25 3% ceny díla bez DPH

6.5 Bez omezení

8.7
a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro uvedení 

stavby do provozu (platí pouze pro 
části 0307/A-C a 0308/A,B) - 
0,05% Přijaté ceny stavby za den

8.7
a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro uvedení 

stavby do provozu (platí pouze pro 
části 0306 II) - 0,05% části Přijaté 
ceny stavby (odpovídající ceně 
za části 0306 II uvedené v 
Dopise nabídky) za den

8.7

6 Celková nabídnutá záruční doba uvedených technologií či objektů musí být stejná nebo vyšší než záruční doba 
těchto technologií či objektů uvedená v Technických kvalitativních podmínkách a/nebo Zvláštních technických 
kvalitativních podmínkách, maximálně však rovná dvojnásobku záruční doby těchto technologií či objektů 
uvedené v Technických kvalitativních podmínkách a/nebo Zvláštních technických kvalitativních podmínkách. 
Technické kvalitativní podmínky a/nebo zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví následující hodnoty 
minimálních záručních dob : Vozovkové souvrství asfaltové: 60 měsíců, Nosné konstrukce mostů: 60 měsíců, 
Hydroizolace mostů: 84 měsíců.
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Procento pro úpravu 
cen provizorních položek

a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro dokončení 
stavby - 0,05% Přijaté 
ceny stavby za den

4.2 Nepředložení záruky za provedení
díla v požadované lhůtě
-  180 000 000,-Kč.

Výstavba dálnice D3 Tábor -  Veselí n/L
Stavební práce v otevřeném řízení

13.5 (b) 10%

Úpravy kvůli změnám v nákladech 13.8 pro platby každý měsíc

Příslušná aplikovatelná indexace bude vždy přiřazena k typu objektu, s nímž věcně souvisí. 
Tabulky údajů úprav:

1
*

Betonové mosty
Koeficient;
velikost
ukazatele

Země původu; 
Měna ukazatele

Zdroj ukazatele: 
název/defmice

a = 0,10 pevný CZ/KC
b = 0,35 CZ/KC Stavebnictví ČR

Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby
c = 0,05 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

CB 141 Kamenivo
d = 0,15 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

DF 23 Koks, rafínérské ropné výrobky
e = 0,05 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

Dl 265 Cement, vápno, sádra
f = 0,10 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

Dl 266 Výrobky z betonu, cementu a sádry
g = 0,12 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

DJ 271 Železo, ocel, feroslitiny
h = 0,05 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

DJ 281 Kovové konstrukce
i = 0,02 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců

DK 295 Stroje pro určitá hospodářská odvětví
j = 0,01 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

DM Dopravní prostředky



telství silnic a dálnic ČR 

Ocelobetonové mosty

Výstavba dálnice D3 Tábor -  vesen n/n-
Stavební práce v otevřeném řízení

Koeficient;
velikost
ukazatele

Země původu; 
měna ukazatele

Zdroj ukazatele: 
název/defmice

a = 0,10 pevný CZ/KC
b = 0,35 CZ/KC Stavebnictví ČR

Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby
c = 0,05 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

CB 141 Kamenivo
d = 0,15 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

DF 23 Koks, rafinérské ropné výrobky
e = 0,05 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

Dl 265 Cement, vápno, sádra
f  = 0,05 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců

Dl 266 Výrobky z betonu, cementu a sádry
g = 0,12 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

DJ 273 Předvalky, plechy, dráty, profily
h = 0,1 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

DJ 281 Kovové konstrukce
i = 0,02 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců

DK 295 Stroje pro určitá hospodářská odvětví
j = 0,01 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

DM Dopravní prostředky

Ostatní objekty
Koeficient;
velikost
ukazatele

Země původu; 
měna ukazatele

Zdroj ukazatele: 
název/defmice

a = 0,10 pevný CZ/KC
b = 0,25 CZ/KC Stavebnictví CR

Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby
c = 0,05 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

CB 141 Kamenivo
d = 0,2 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců

DF 23 Produkty rafinérského zpracování ropy
e = 0,05 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 

Dl 265 Cement, vápno, sádra

•-+> II o i—k CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců
Dl 266 Výrobky z betonu, cementu a sádry

g = 0,12 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 
DJ 273 Předvalky, plechy, dráty, profily

h = 0,1 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců
DK 295 Stroje pro určitá hospodářská odvětví

i = 0,02 CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobců 
DL 313 Kabely a vodice

8 19
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CZ/KC Indexy cen průmyslových výrobků
BM Dopravní prostředky

Celková záloha

Počet splátek _

Začátek odpočtu zálohy

14.2 10 % Přijaté ceny stavby (bez DPH a 
provizorní položky pro rezervu)

! 4.2 záloha bude poskytnuta na každý
kalendářní rok ve splátce v hodnotě 
10% ročního objemu prostředků 
schválených v rozpočtu SFDÍ pro tuto 
stavbu až do uplynutí lhůty pro její 
dokončení.

14.2 (a) Potvrzení platby následující po
poskytnutí zálohy

AmortizaČní sazba odpočtu zálohy__ 14.2 (b)

Měny a poměry _____________ _ 14.2

Měna platby___________________ _ 14.15

Lhůty pro předložení pojištění: 18.1
(a) důkaz o pojištění_________
(b) příslušné pojistky_________

Minimální částka
pojištění odpovědnosti____________

15% částky každého Potvrzení platby

100 % v české měně

koruna česká, podle Dopisu nabídky

90 dnů 
90 dnů

18.3 1 % Přijaté ceny stavby bez DPPI

Parafy osoby podepisující nabídku

Parafy osoby podepisující nabídku

Parafy osoby podepisující nabídku

Parafy osoby podepisující nabídku

Datum: 2 1 *-05“ 2008
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: Provedeni stavby dálnice 133 Tábor - Veselí nad Ložnici Jsou nám známy 
zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky Provedení stavby 
dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich 
trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 
následujícími pravidly:

1) Provedeme minimálně 55% z objemu prací (55% z nabídkové ceny díla) vlastními 
kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo 
obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby 
uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále 
(b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem 
ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s 
uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, 
která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky.

2) Pokud zbývající % podíl objemu prací nebudeme provádět vlastními kapacitami, 
zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u 
nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, 
přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a 
potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% 
z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden 
již v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich 
zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme 
oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet 
jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských 
smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce 
na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn 
udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.

6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet 
jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě,
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že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně 
zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. 
dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), 
jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky 
subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše 
uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití 
subdodavatele smluvní pokutu ve výši LOGO.000,- Kč (slovy: jeden milión korun 
českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou 
zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách 
nejsou tímto našim závazkem dotčena.

8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že 
podíl prací provedených vlastními kapacitami nedosáhne % uvedeného v odstavci 1 
Zvláštní přílohy k nabídce, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 
y% z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, 
které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, 
nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po 
konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž 
jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že 
zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit 
výjimku z předepsané procentní hranice podílu prací provedených vlastními 
kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné 
žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem 
dotčena.

Současně se zavazujeme, že průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické 
podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

\

Parafy osoby podepisující nabídku_

Parafy osoby podepisující nabídku

Parafy osoby podepisující nabídku

Parafy osoby podepisující nabídku

Datum: 2 1 -05- 2088
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