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Smlouva o dílo na 

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU 
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY 

 
Název zakázky: Rekonstrukce ŽST Tišnov 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-903/2017 

ISPROFOND: 5623520030 

 

a 

 

EXprojekt s.r.o. 

se sídlem: Brno, Kounicova 688/26, PSČ 602 00 

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl C, vložka 71057 

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Davidem Rose 

Korespondenční adresa: Kounicova 26, 611 00, Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S – 018 - 2017 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce na Profilu zadavatele dne 

10.1.2017 pod evidenčním číslem 6175238 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s 

názvem „Rekonstrukce ŽST Tišnov“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto 

zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka 

Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 
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2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 

zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce ŽST 

Tišnov“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli, 

to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě (dále též „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, 

přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:   9.400.000,00 Kč 

slovy:     devětmilionůčtyřistatisíckorun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 

plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze 

č. 4 této Smlouvy. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění Díla je: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Pojištění podle článku 2.9 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 

nepožaduje. 

4.2 Cena Díla za zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace bude účtována 

nejdříve okamžikem řádného ukončení a předání a převzetí Záměru projektu a 

Přípravné dokumentace nebo jejich dílčích částí, a to v termínech stanovených 

v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
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4.3 Právo Objednatele zadržet z každé fakturované částky za provedení Díla částku ve 

výši 10% jako zádržné podle ustanovení odst. 10.4 Obchodních podmínek se pro 

účely této Smlouvy neuplatní. 

4.4 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
 
v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

4.5 Ustanovení článků 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA a 12. PLATBA ZÁDRŽNÉHO Obchodních 

podmínek se pro účely této smlouvy neuplatní. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.14 Obchodních podmínek 

trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
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účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 

Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 

stránkách Objednatele.  

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/05/16 

Příloha č. 3: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná 

dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 4: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby 

Příloha č. 6: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 7: Související dokumenty 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne6.2.2017 

 

 

 

V Brně dne 15.2.2017 

 

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

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

Ing. David Rose 
jednatel 

EXprojekt s.r.o. 
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

 

1. Předmětem plnění je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace předmětné stavby 
dle zadávacích podmínek včetně projednání dle OP. 

 

Předmětem VZ je zpracování Záměru projektu (ZP) a Přípravné dokumentace (PD) v celém 

rozsahu stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“ včetně veškerých potřebných průzkumů 

(geotechnický průzkum, geodetické zaměření, ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců, 

mapových podkladů atd.). Předmětem VZ je zapracování podmínek vyplývajících ze schvalovací 

doložky ZP do PD. 

Součástí zakázky je předání podkladů pro žádost o vydání územního rozhodnutí stavby a 

zpracování podkladů pro oznámení hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle Zákona 

č.100/2001 Sb. (viz ZTP stavby, bod 4.10.1) 

2. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných 
obdobných smluv dle §86 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 503/2006 Sb. se všemi vlastníky všech 
dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí či 
jiného rozhodnutí dle stavebního zákona. 

3. Součástí díla je i zpracování kompletních podkladů pro zajištění územního rozhodnutí, včetně 
vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí zajišťuje objednatel). 

4. Název Díla uvedený v čl. 3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení 
dokumentace. 

5. Přípravná dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, 
v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 
Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

6. Přípravná dokumentace bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních 
staveb hrazených z veřejných prostředků“, která byla vydána Ministerstvem dopravy ČR pod 
č.j. 54/2003-103-INF dne 2. června 2003. 

7. Část „Náklady“ bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice GŘ č. 20/2004 
„Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, státní organizace a závazné vzory jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č.j. 4124/04-OI v platném znění. 

8. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné 
železniční stavby dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů 
železniční infrastruktury, platných od 22. 5. 2013, ve znění Prováděcích pokynů k „Metodice 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů 
železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ verze 
12/2015. Tyto prováděcí pokyny včetně aktuálních CBA tabulek jsou k dispozici na 
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. V případě zpracování 
ekonomického hodnocení staveb pro odbavení cestujících je k dispozici „Obecná metodika 
multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektů staveb a zařízení pro pohyb 
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a čekání cestujících v rámci železničních stanic a železničních zastávek“, uvedená na stránkách 
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. 

9. Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury 
v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění. 
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Příloha č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OP/ZP-PD/05/16 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní 

podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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Příloha č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 

občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 

závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 

Všeobecné technické podmínky projekt stavby nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly 

Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této 

Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek projekt stavby plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky 

projekt stavby tvoří část obsahu Smlouvy. 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 13. 7. 2016 Zvláštní technické podmínky nejsou pevně 

připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní 

strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštních technických podmínek 

projekt stavby plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Zvláštní 

technické podmínky projekt stavby tvoří část obsahu Smlouvy.  
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 

Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Dokončení plnění: 
 

1. Dílčí etapa: 

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace k připomínkám 

- bude dokončeno a předáno do 6 měsíců od podpisu SoD 
- fakturováno bude 40 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace 
 
2. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby: 

Předmět díla v rozsahu  - odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace se 

zapracovanými a projednanými připomínkami a předání kompletní dokumentace pro podání 

územního řízení. 

- bude dokončeno a předáno do 9 měsíců od podpisu SoD 
- fakturováno bude 60 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace 

Způsob provedení Díla (způsob plnění): 

 

Přípravnou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 12x v digitální uzavřené 

formě. 

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené 

formě a 2x v listinné formě.   

 

Záměr projektu v konečném plnění včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x 

v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě. 

Přípravnou dokumentaci v konečném plnění je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitální formě 

(z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – 

formát pdf,  3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v 

otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu 

XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz  ). 
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Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  



 
Smlouva o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby 

Strana 2 (celkem 2) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 6 

Seznam subdodavatelů 

 

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY 
HODNOTA 

SUBDODÁVKY V % 
Z CENY za zpracování  

HiGeo s.r.o., se sídlem Křižíkova 

3064/68L, 612 00  Brno, IČO: 

01977822 

Zeměměřičské práce  

IXPROJEKTA s.r.o. se sídlem Bidláky 

837/20, Štýřice, 639 00  Brno, IČO: 

03977471 

Projekční práce v oblasti 

trakčního vedení 

 

SB projekt s.r.o. se sídlem Kasárenská 

4063/4, 695 01  Hodonín, IČO: 

27767442 

Projekční práce v oblasti 

sdělovacího zařízení 

 

CELKEM % 27 
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Příloha č. 7 

Související dokumenty 

 

Název Dokumentu Č.j. Datum vydání 

Výzva k podání nabídky 30/2017-SŽDC-SSV-Ú3 3.1.2017 

Dopis MěÚ Tišnov - 17. 10. 2016 

Nabídka Zhotovitele  24.1.2017 

 
  

 
  

 
  

 


