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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
II/268 okružní křižovatka s větví D10 TDS+BOZP

číslo rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019

číslo smlouvy objednatele: S-2165/00066001/2021
číslo smlouvy zhotovitele: xxx

mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG
zastoupeným: vedoucím společníkem IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:                
zastoupen Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem
(dále též jen jako „IBR“)

další společník:

společník BUNG CZ s.r.o.
se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576
zastoupen Ing. Peterem Pittnerem, jednatelem, Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem
(dále též jen jako „BUNG CZ“)

další společník:

společník BUNG Ingenieure AG
se sídlem Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo
zapsán v OR Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka 337392
IČ: HRB 337392
zastoupen Ing. Peterem Pittnerem, na základě plné moci
(dále též jen jako „BUNG AG“)

další společník:
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společník SG Geotechnika a.s.  
Se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992 
IČ: 41192168 
DIČ: CZ41192168 
Zastoupen Mgr. Lucií Bohátkovou, členem představenstva, Ing. Petrem Kučerou, členem 
představenstva 

 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 

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: 

 Předmětem veřejné zakázky je: 

• zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora 
BOZP na akci: „II/268 okružní křižovatka s větví D10“. 

• nutná koordinace s probíhající rekonstrukcí silnice II/126 (stavební práce, objízdné 
trasy…) 

• koordinace s obcí Štipoklasy z důvodu výstavby splaškové kanalizace v obci 

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a 
přílohou Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“). 

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. 

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, tj.: 

bez DPH:  409 500,00 Kč 
DPH:     85 995,00 Kč 
včetně DPH:  495 495,00 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

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

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
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4. 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:

Investiční technik

Jméno: Bc. Marek Hanuš, MPA

Email:                    

Tel:             

Vedoucí investic

Jméno:  Ing. Jan Fidler, DiS

Email:                   

Tel:             

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Jméno: Jiří Šimon

Email:                            

Tel:                  

Článek III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

• předání staveniště zhotoviteli: do 10-ti dnů od podpisu Prováděcí smlouvy
• zahájení prací: do 10-ti dnů od předání staveniště
• dokončení prací: 12 měsíců
• lhůta pro předání a převzetí díla: do 10-ti dnů od dokončení prací
• lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do

10-ti dnů od dokončení prací
• předání staveniště objednateli do 10-ti dnů od dokončení prací

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnice II/268 Mnichovo Hradiště

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 24
měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
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3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, 
si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko. 

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a 
převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.  

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 
při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.  

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), 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. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo 
Prováděcí smlouvy 

3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Podrobná specifikace ceny. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

V Říčanech  V Praze dne 6. 9. 2021 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za objednatele: za zhotovitele: 
KSÚS Středočeského kraje, IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG 

příspěvková organizace  

  
Jméno: Ing. Jan Lichtneger    Jméno: Ing. František Benč, Ph.D. 
Funkce: ředitel      Funkce: jednatel vedoucího společníka 
       IBR Consulting, s.r.o. 
 
Datum:      Datum: 6. 9. 2021 



Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací - II/268 okružní křižovatka s větví D10 TDS+BOZP
žlutě - ocení uchazeč

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní
Denní 

sazba*)
Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 3 12 36 4 500 162 000

Koordinátor BOZP 3 12 36 4 500 162 000

Geotechnik 1 10 10 4 500 45 000

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 3 3 9 4 500 40 500

CELKEM 409 500

409 500

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru

Celkem  (bez DPH) :

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, 

mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa - celkem:


