
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D Í L Č Í O B J E D N Á V K A č. 6
Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003653/20 

Rámcová dohoda na stavební práce -  velkoplošné opravy krytu 
silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 2022

(dále jen „Rámcová dohoda“)
Číslo dílčí objednávky: 16PU-004161/21

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Ostrava 
Adresa: Mojmírovců 5

709 81 Ostrava -  Mariánské Hory 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

STRABAG as.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 
dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých 
dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Opravu povrchu silnice I/11 v úseku Jamartice, km 199,214 - 199,835 provozního staničení, 
která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. 
emulzí 0,50 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího 
postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m2 a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 
40 mm. Součástí opravy bude odstranění stávajících dopravních knoflíků a obnova VDZ 
(barva).

Opravu povrchu silnice I/57 v průtahu obcí Vysoká, km 1,888 - 2,376 provozního staničení, 
která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. 
emulzí 0,50 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího 
postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m2 a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 
40 mm. Součástí opravy bude odstranění stávajících dopravních knoflíků a obnova VDZ 
(barva).

Opravu povrchu silnice I/57 v úseku Damašek, km 7,234 - 7,793 provozního staničení, která 
bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 
0,50 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku 
mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m2 a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. 
Součástí opravy bude odstranění stávajících dopravních knoflíků a obnova VDZ (barva).
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Opravu povrchu silnice I/57H ul. Albrechtické v Krnově, km 1,368 - 1,839 provozního 
staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku 
mod. asf. emulzí 0,50 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením 
spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m2 a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 
S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude výšková úprava poklopů a vpustí a obnova VDZ 
(barva).

Opravu povrchu silnice I/57 v Krnově u Průmyslové zóny Červený Dvůr, km 31,482 - 32,044 
provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením 
spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 
60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m2 a pokládkou 
asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude odstranění stávajících 
dopravních knoflíků a obnova VDZ (barva).

Bližší popis prací je uveden v příloze této Dílčí objednávky -  Soupis prací.

Místo dodání: I/11 Jamartice, km 199,214 - 199,835 provozního staničení
I/57 Vysoká - průtah, km 1,888 - 2,376 provozního staničení 
I/57 Damašek, km 7,234 - 7,793 provozního staničení 
I/57H Krnov, ul. Albrechtická, km 1,368 - 1,839 provozního staničení 
I/57 Krnov, PZ Červený Dvůr, km 31,482 - 32,044 provozního 
staničení

Kontaktní osoba objednatele: ...... ......... .........
tel.: ............................., e-mail: ...............................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 20 181 109,31 / 24 419 142,26

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
STRABAG as. 
Kačírkova 982/4 
158 00 Praha

Doba pro dokončení 1.1.9 8 týdnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22
Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .................. .........
Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena 

v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Projektová dokumentace 5.1
Nepoužije se.

Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. 
Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5
30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ....... ........... ........., ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: ...... .................... 
Datum: 20.09.2021 7:56:35 +02:00

4



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

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

..................................................................... 
úterý 21. září 2021 12:44 
Elektronická podatelna ŘSD 
.................................................
RE: RSD-527771/2021-2 - 16PU-004161 - Dílčí objednávka č. 6

Dobrý den,
potvrzujeme přijetí objednávky níže.

S pozdravem 

........................
vedoucí obchodně-technického úseku

STRABAG a.s. 
dopravní stavitelství 
odštěpný závod Morava 
Dir. TE, Oblast Sever (DD)
Polanecká 827
721 08 Ostrava - Svinov, CZ

Tel. ......... ...... ...... ..... 
Mobil .......................... 
Fax ......... ...... ...... ..... 
........................................... 
www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634 
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany 
obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný 
než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešiřte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě 
uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory 
mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu 
smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té 
doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže 
důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Monday, September20, 2021 6:55 PM 
To: .....................................................................
Subject: RSD-527771/2021-2 - 16PU-004161 - Dílčí objednávka č. 6

Dobrý den,

v příloze Vám tímto zasíláme Dílčí objednávku č. 6 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem „  Rámcová 
dohoda na stavební práce -  velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 
2022" .

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na email: posta (5) rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

S pozdravem

....................
vedoucí oddělení veřejných zakázek 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory 
tel.: ............... ...... ....., mob.: ............... ...... ..... 
e-mail: ................................. 
web: http://www.rsd.cz
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