
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000611 
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK 2021 045) - ZAK_2021_085

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002
Název související veřejné zakázky: 1/3 Veselí nad Lužnicí -  Okružní křižovatka -  Propesko -  výkon

technického dozoru stavby

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. SDRUŽENÍ CM-PONTEX-AFRY-SCC-INSET-M4ROAD
Contract management, a.s. - vedoucí (správce společnosti) pověřený na základě plné moci 
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

05306035
CZ05306035
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757 
akciová společnost

a
Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994



a
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
SCC CZECH s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
INSET s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
M4 Road Design s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00
45306605
CZ45306605
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

Za Žoskou 383, Nymburk, 288 02
28779321
CZ28779321
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179477

Lucemburská 1170/7, Praha 3 -Vinohrady, 130 00
03579727
CZ 03579727
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
07229585
CZ07229585
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222

(dále jen „konzultant44) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem služeb je zajištění týmu technického dozom stavby (TDI) včetně koordinátora BOZP na akci „1/3 
Veselí nad Lužnicí - Okružní křižovatka - Propesko. Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického 
dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby. Výkon správce stavby/asistenta správce 
stavby a stavebního dozom (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR, s 
Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, 
předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb.

Předmětem hlavní stavby, kterou bude TDI dozorovat je okružní křižovatka navržena na sjezdu a zároveň nájezdu 
na dálnici D3 v prostora MÚK Veselí nad Lužnicí sever. Je umístěna na silnici 1/3 v místě stávající stykové 
křižovatky s ulicí Jateční cca 650 m od sjezdu z D3 MÚK Veselí sever. Navržená křižovatka má vnější průměr 
30m. Okružní křižovatka je jednopruhová s okružním pásem šířky 6 m a částečně pojížděným prstencem šířky 1,8 
m. Průměr nezpevněné části středového ostrova je 14,4 m. Celkem budou na křižovatku napojena 3 ramena.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 3 a č. 8 této smlouvy.



2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
stavebního dozom a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 
01ST-000798, uzavřenou dne 4.5.2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 

cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

882 800 185 388 1 068 188

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

1. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění. Dílčí fakturace proběhne na základě oboustranně podepsaného oceněného soupisu 
prací.

2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

3. 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

4. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na výzvu Objednatele

předpokládaný termín dokončení prací: 14 týdnů od předám staveniště Zhotoviteli + 2 týdny na dokončení a 
vyvedení stavby (celkem 16 týdnů)

specifikace případných etap: netýká se
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj, okres Tábor.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,



2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

ZDS (Příloha č. 8).

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: netýká se. Pro změnu sub- 
konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: netýká se. (podmínky upřesňující rámec 
stanovený v Rámcové dohodě).

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob 
podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

-  Netýká se.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové 
dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely 
použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že se oni, ani jejich sub-dodavatelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě 
realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň 
podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Vzor společného čestného prohlášení je uveden v příloze č. 7. Dokument se zpracuje elektronicky a bude 
podepsán všemi oprávněnými zástupci dodavatelů (společníků).

9. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: [budou doplněny konkrétní podmínky pro tuto změnu a obsah změny, např. vázanost 
prodloužení Smlouvy na splnění cíle, dokončení projektu atd.].

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.



2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění -  netýká se
2. Technické podmínky plnění smlouvy
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení
8. Podklady (ZDS)

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 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.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.14 
07:38:07 +02'00'



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ -  netýká se

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém 

je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne 

zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má 

povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané 

systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným 

oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění 

(https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy).

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. 

(http://www.pjpk.cz).

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
http://www.pjpk.cz


Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

SOUPIS PRACÍ

Tvoří samostatnou přílohu.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: Contract management, a.s. - jako vedoucí (správce sdružení) 
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00 
IČO: 05306035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21757, 
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „I/3 Veselí nad Lužnicí -  Okružní křižovatka 
-  Propesko -  výkon technického dozoru stavby“, 02PA-000611 (dále jen „konzultant"), v 
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část 
bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 
plnit

MANIFOLD GROUP s.r.o IČO: 263 48 764, 
Mikulášské náměstí 552/17, 
326 00 Plzeň

Koordinátor BOZP (1 %)

Ecological Consulting a.s.
IČO: 258 73 962, 
Legionářská 1085/8, 779 00 
Olomouc

Asistent specialista 
ekodozor (0,5 %)

HRDLIČKA spol. s r.o.
IČO: 186 01 227,
nám. 9. května 45, 266 01 
Tetín

specialista zeměměřičství

(5 %)



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Contract management, a.s. - jako vedoucí (správce sdružení) 
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00 
IČO: 05306035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21757, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky „1/3 Veselí nad Lužnicí -  Okružní křižovatka -  
Propesko -  výkon technického dozoru stavby“ (dále jen „konzultanťý tímto prohlašuje, že 
níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky 
dle Smlouvy č. 02PA-000611.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
asistent správce stavby
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů
koordinátor BOZP
Asistent specialista geotechnika
Asistent specialista zeměměřičství
Asistent specialista ekodozor

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s 
osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora 

BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798“.



VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele 02PA-000611 

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK 2021 045) - ZAK_2021_085

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002
Název související veřejné zakázky: 1/3 Veselí nad Lužnicí -  Okružní křižovatka -  Propesko -

výkon technického dozoru stavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby 

(dále jen ,,Objednatel“), 

a

jméno/název: Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4, Nusle, 140 00

IČO: 05306035

Pověřená osoba Konzultanta k předám služby:

(dále jen „Konzultant)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se
k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]

V Praze dne V Praze dne

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR
[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

Contract Managment,a.s.
[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000611 
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2021_045) - ZAK_2021_085

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002
Název související veřejné zakázky: 1/3 Veselí nad Lužnicí -  Okružní křižovatka 

Propesko -  výkon technického dozoru stavby

(dále jen ,,Smlouva“)

Contract management, a.s.
- vedoucí (správce společnosti) pověřený na základě plné moci
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00
05306035
CZ05306035
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757 
akciová společnost

a
Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

a
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00
45306605
CZ45306605
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

a
SCC CZECH s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Za Žoskou 383, Nymburk, 288 02
28779321
CZ28779321
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179477



a
INSET s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
M4 Road Design s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Lucemburská 1170/7, Praha 3 -Vinohrady, 130 00
03579727
CZ 03579727
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
07229585
CZ07229585
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222

jakožto dodavatelé SDRUŽENÍ CM-PONTEX-AFRY-SCC-INSET-M4ROAD, tímto čestně 
prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo 

přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo 
stavebního zhotovitele.



Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

PODKLADY

Digitálně podepsal:
Datum: 20.09.2021 10:42:08 +02:00

ZDS



Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
středního a menšího rozsahu - 2021

Příloha č. 3 - Soupis prací

Předpokládaná doba výstavby -14 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli + 2 týdny na dokončení a 
vyvedení stavby. Celkem 16 týdnů.

Celkem (bez DPH): 882 800,00
DPH 185 388,00
Celkem (včetně DPH): 1 068 188,00

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.02 
12:58:08 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 20.09.2021 10:49:38 +02:00


