PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
II/101 DOLNÍ BŘEŽANY - ZBRASLAV, ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU –
TDS+BOZP
mezi
objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, p.o.
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. Smlouvy: S-2419/00066001/2021
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
konzultantem: 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:
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:

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
Č. Smlouvy:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu (smlouvu)
(č. smlouvy , č. S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: xxx)
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby
(dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,výkon činnosti
TDI“)
. - zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její
realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen ,,zákon BOZP“), kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora
BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „II/101 Dolní Břežany - Zbraslav,
odstranění havarijního stavu – TDS+BOZP“ (dále jen stavba)
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami a normami:
- ČSN EN v platných zněních, vztahující se k předmětu veřejné zakázky;
- TP, TKP a vzorovými listy uvedenými na adrese www.pjpk.cz, vztahujícími se k předmětu
veřejné zakázky
- ZTKP, pokud jsou součástí projektové či zadávací dokumentace
Technické podmínky a normy, které nejsou součástí projektové či zadávací dokumentace, si
konzultant zajistí na vlastní náklady.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
dohodou uzavřenou dne 13.01.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti 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:

726 000,00 Kč

DPH:

152 460,00 Kč

včetně DPH:

878 460,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu této smlouvy.
2. 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.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové dohody včetně přílohy C) je:
Ing. Martin Staněk, investiční technik
mob.:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno,
mobil:
Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno,
mobil:
Článek III.
Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
lhůta plnění: 9 měsíců
Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
II/101 za obcí Dolní Břežany ve směru na Zbraslav, „První úsek: most, silnice, opěrná
zeď“ v km 17,430 – 17,865 o délce 435m a „Druhý úsek: sanace skalního svahu“ v km
18,665 – 18,725 o délce cca 60m, vše mezi uzlovými body 1242A02903 - 1242B002, okr.
Praha-západ, oblast Kladno, středisko Zbraslav

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb
1.

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci:
-

2.

Technická specifikace

Pracovním personálem delegovaným na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při
plnění Smlouvy
- Pozemní komunikace
- Mostní objekty betonové, ostatní a zdi
- Geotechnika
- Kontrola rozpočtů
- Koordinátor BOZP
Rozsah činnosti personálu je uveden v příloze č. 2 Soupis prací – specifikace ceny

3.

Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z prostředků SFDI a zdrojů KSÚS.

4.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a
postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními
předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.
Likvidace vytěženého kovového materiálu (ocelová konstrukce určená k demolici a další
případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou
o dílo s následujícím postupem:
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k
demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi)
odevzdat jménem objednatele do sběrny surovin (zhotovitel předloží ve sběrně surovin
iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný
materiál).
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti
odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený
provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele
příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání
fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.
Článek V.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

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 elektronicky, objednatel a konzultant obdrží jeden 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 Praze dne ………..

PODEPSÁN
za objednatele:

V Praze dne 7. 10. 2021

PODEPSÁN
za konzultanta:
IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG

KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Jméno: Ing. Jan Lichtneger
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. František Benč, Ph.D.
Funkce: jednatel vedoucího
společníka IBR Consulting, s.r.o.

Název akce: II-101 Dolní Břežany - Zbraslav, odstranění havarijního stavu – TDS+BOZP
zeleně doplní
uchazeč

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů
Asistent specialista geotechnika
BOZP
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky
DPH (21%)
Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky

Počet
měsíců

Počet dnů v
měsíci

Počet dní
celkem

Denní
sazba v Kč

7

8

56

4 500

252 000

5

8

40

4 500

180 000

9

1

9

4 400

39 600

5

4

20

4 800

96 000

9

4

36

4 400

158 400

Cena v Kč

726 000
152 460
878 460

Denní sazba zahrnnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně
nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení,
digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřící technika a pod.)

