
p r o v á d ě c í  sm l o u v a
(SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001203/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-14 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
971 -  I/45 Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě rámcové dohody „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 
realizaci zejména metodou BIM 2020, č. 01ST-000764 mezi následujícími Smluvními

stranami
(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
6599390
CZ65993390
příspěvková organizace
..............................................
zjq4rhz
............................ ředitel Správy Ostrava
................................. vedoucí úseku výstavby
................................, vedoucí úseku výstavby
. ...................................
............................................................
. ............................... vedoucí oddělení přípravy
...................................
............................................................

a

2. Morava -  RD malé zakázky BIM 2020
VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
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bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava as. 
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

SHB, akciová společnost 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

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

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

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

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

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
.................................., předsedou 
představenstva

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558 
..........................., jednatelem

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
................................................. předsedou 
představenstva

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954 
..........................................., jednatelem 
....................................., jednatelkou
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G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
........................................, jednatelem

METROPROJEKT Praha as. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418 
................................., předsedou představenstva 
........................................, místopředsedou 
představenstva

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051 
.........................................., jednatelem 
.......................................... jednatelem

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:
vypracování Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a provedení inženýrské 
činnosti k DSP včetně majetkoprávního projednání v rámci přípravy stavby „I/45 Krnov
-  hraniční přechod“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými 
podmínkami:
- dle Rámcové dohody č. 01ST-000764.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit 
dohodnutou cenu podle této smlouvy.
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4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, 
uzavřenou dne 23.09.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle 
této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 
bez DPH DPH v Kě Celková cena Služeb 

v Kě věetně DPH

2 772 819,- 582 292,- 3 355 111,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu 

s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění 
v Předávacím protokolu.

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

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 Ing. Ondřej Kubica.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis ěásti díla (služeb) Dílčí termín plnění

koncept DSP do 4 měsíců od Zahájení plnění ve smyslu čl. 22.1 
Obchodních podmínek
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čistopis DSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP

Záborový elaborát (ZE) do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu 
technického řešení stavby objednatelem

Výkon inženýrské činnosti k DSP do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DSP objednateli

Podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení včetně kompletní 

dokladové části
do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Geometrické plány (GP) do 2 měsíců od odevzdání záborového elaborátu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Krnov-Horní Předměstí

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. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem, Odborem rozvoje města v Krnově 
(13.11.2002)
Změna územního rozhodnutí vydané Městským úřadem, Odborem regionálního 
rozvoje v Krnově (25.10.2006)
Rozhodnutí o platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským 
úřadem, Odborem regionálního rozvoje v Krnově (5.10.2007)
Rozhodnutí o platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským 
úřadem, Odborem regionálního rozvoje v Krnově (31.10.2011)
Stanovisko a sdělení k záměru vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, 
Odborem životního prostředí a zemědělství (01.07.2020)
Záměr projektu (10/2020)
Podrobný geotechnický průzkum

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 je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou 
nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl
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hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je  povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o 
dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je  za 
objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením 
objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele nebo (iii) ředitel Správy 
Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, 
neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od 
podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze 
strany zhotovitele.
Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou 
uvedeny ve Smlouvě o dílo.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb 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 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Místem předání a převzetí díla a písemných výstupů zhotovitele je  Ředitelství silnic 
a dálnic CR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:
za objednatele: ................................................................ 
za zhotovitele: .............................

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, 
které upravuje Rámcová dohoda.
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9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze 
Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření 

této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci 

dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě 
realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a 
nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem 
vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 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 dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel 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 
dodavatel/zhotovitel 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.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava

adresa: Mojmírovců 5, Ostrava -  Mariánské Hory

PSČ: 709 81

k rukám: ..............................

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava
datová schránka zjq4rhz
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k rukám: ..............................

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. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Soupis služeb
3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Prohlášení o odborném personálu
5. Předávací protokol
6. Společné čestné prohlášení

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 SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal Ing. Ivo 
Fischer

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

DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-46995447, 
o=VIAPONT, s.r.o., ou=1, 
cn=lng. ..... ............ 
............................................ 
serialNumber=P68l311, 
title=jed natel
Datum: 2021.11.29 10:21:06
+ 01 ' 00 '
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 16PT-001203/21 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název veřejné zakázky:
971 -  I/45 Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ

Předmětem veřejné zakázky je vypracování Dokumentace ke stavebnímu povolení (dále 
jen „DSP“) a provedení inženýrské činnosti k DSP v rámci přípravy stavby „I/45 Krnov -  
hraniční přechoď‘. Součástí plnění je i součinnost při majetkoprávním projednání, které 
bude zajišťovat Objednatel.

Stavba I/45 Krnov -  hraniční přechod již byla projekčně připravena v roce 2001 
(Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) zpracovaná firmou 
Dopravoprojekt Brno a.s.), následně bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí (MěÚ 
Krnov, č.j. 2002001988/RM/SÚ/La ze dne 11.7.2002, nabytí právní moci 14.10.2002). 
Toto územní rozhodnutí bylo opakovaně prodlužováno a zůstává platné poté, co část 
objektů stavby byla převzata do stavby „I/57 Krnov -  severovýchodní obchvat“ a následně 
povolená (v současné době probíhá realizace stavby).

Řešení DÚR předpokládá novostavbu komunikace v kategorii S9,5/70 souběžné se 
stávající silnicí I/45, která zůstane zachována pro obsluhu území.

Stavba řeší přeložku silnice I/45 v poměrně těsném souběhu se stávající silnicí. Začátek 
trasy je situován do aktuálně budovaného úseku, který řeší křižovatku silnice I/45 se 
novostavbou silnice I/57 (součást stavby I/57 Krnov -  severovýchodní obchvat). Konec 
navržené úpravy je situován do prostor bývalého celniště hraničního přechodu Krnov -  
Pietrowice. Zbývajících cca 170 m komunikace ke státní hranici bude řešeno samostatnou 
stavbou. Řešení směrově závadného úseku nebylo předmětem umístěné stavby, navíc 
vyžaduje zásah i na polské území, proto nebylo přičleněno k předmětné stavbě.

Stávající silnice I/45 představuje dopravní závadu zejména kvůli nedostatečné šířce 
prakticky v celé délce řešeného úseku -  vozovka je na většině úseku široká pouze cca 5,0 -  
6,0 m, což zcela vylučuje bezpečný obousměrný provoz. Vzhledem ke skutečnosti, že je 
stávající komunikace na většině úseku těsně lemována chráněným stromořadím (některé 
stromy kmeny zasahují k okraji vozovky) a zhruba v polovině délky je také lemována 
stávající i plánovanou zástavbou, bez možnosti realizace účinných protihlukových bylo 
v rámci studie zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s. (05/2020) 
vyhodnoceno, že případná rekonstrukce komunikace ve stávající stopě při prakticky 
srovnatelných nákladech skýtá velká rizika oproti navržené p řeložce v nové stopě, která je 
již dlouhodobě fixována v územně plánovací dokumentaci města, má i vydané, dosud 
platné územní rozhodnutí.

K předmětné stavbě bude Zhotoviteli k termínu zahájení předán podrobný geotechnický 
průzkum.
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V rámci zakázky je Zhotovitel povinen zpracovat archeologickou studii.
Účelem studie bude zajistit a zdokumentovat terén stavbami dotčený a zaznamenat 
případné archeologické situace a nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění.

Jedná se o kompletní rešerše archeologických lokalit v místě stavby, rešerše satelitních 
a lidarových snímků, predikce možného výskytu archeologických situací, průzkum 
lokalit, vyhodnocení geologických dat a archeologických nález ů, zhotovení výkresů a 
zprávy -  formou archeologické studie. Studie budou co nejpřesněji predikovat 
přítomnost konkrétních archeologických památek a současně budou sloužit k 
časovému (případně finančnímu) plánování průběhu realizace záchranného 
archeologického výzkumu v trase stavby a v jejich předstihu i průběhu.

Výstupy z archeologické studie: 2x v listinné podobě a 2x digitálně na CD/DVD/flash 
disk

Zhotovitel má povinnost aktualizovat záborový elaborát(doplnění údajů dělní parcel podle 
GP). Aktualizovaný záborový elaborát je jedním z podkladů pro nastavení MPV.

Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:

Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu: 2x v listinné podobě 
+ 2x v elektronické podobě (1x na CD/DVD a 1x na flash disku)

DSP - koncept - 2x v elektronické podobě

DSP - čistopis: - 5x v listinné podobě + 2x v elektronické podobě (1x CD/DVD + 1x flash 
disk)

+ navíc 10x v listinné podobě přehledná a koordinační situace k termínu odevzdání 
čistopisu DSP
+ 1x v listinné podobě s ověřením stavebních úřadů k terminu odevzdání inženýrské 
činnosti

2x v elektronické podobě - 1x CD/DVD + 1x flash disk se zpracovanými výkazy výměr 
programu pro tvorbu rozpočtů

ve formě XC4:
Pravomocná stavební povolení:

Vyjádření, rozhodnutí 
Výpisy z LV
Smlouvy (kupní, věcná břemena a další):

1x oceněný a 1x neoceněný
2x originál s doložkou o nabytí právní moci

1x originál + 1x kopie 
1x originál 
2x originál

Pravomocná stavební povolení, vyjádření, rozhodnutí, výpisy z LV a všechny smlouvy 
požadujeme současně 2x v elektronické podobě (1x flash disku a 1x CD/DVD).
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 16PT-001203/21 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
jakožto zhotovitel služby „971 -  I/45 Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ“, 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:

O bchodní firm a nebo název 
nebo jm éno a příjm ení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou  
bude poddodavatel plnit

Energotechnické služby s.r.o. 04139348 zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

JGK advokáti v.o.s. 07536941

zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123

zajištění projekčních prací a 
činnosti v oboru rozptylové studie 
a posudky, činnost osoby 
zajišťující odbornou způsobilost 
při zpracování rozptylových studií 
a odborných posudků. Zpracování 
rozptylové (exhalační) studie

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 47667419

Zajištění části projekčních prací a 
činností v oboru pozemní stavby, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby Koordinátora 
BIM
Zpracování části PD -  tvorba 
informačního modelu stavby 
(BIM)

MIKROAREA, s.r.o. 25398865 Zeměměřičská činnost

PUTTNER, s.r.o. 25552953 Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

GB-geodezie, spol. s r.o. 26271044 provádění zeměměřičské činnosti
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Ekopontis s.r.o. 3866866 posuzování vlivů na životní 
prostředí

AQUATIS a.s. 463475266
Zodpovědný projektant v oboru 
vodní hospodářství a krajinné 
inženýrství
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001203/21 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, 
jakožto zhotovitel služby „971 -  I/45 Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ“, (dále jen 
„zhotovitel“). tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude 
podílet na realizaci služby „971 -  I/45 Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ“.

Funkce1 Příjm ení1 Jm éno1

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce

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

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce ................ ...........

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce

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

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce

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

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce

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

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby

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

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby

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

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby

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

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ................... .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby .............. ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby

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

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ................. ..........
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osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní 
stavby .................. ..........

osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní 
stavby ......................... ............

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

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

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

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

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

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

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

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

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

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

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

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

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

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

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

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

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

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

osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ............... ........

osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ................. ......

osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství .................. .......

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika

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

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika

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

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika

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

osoby provádějící zeměměřické činnosti . . . . . . ......... .........

osoby provádějící zeměměřické činnosti . . . . . . . . .......... . ........

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

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

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

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

osoby hlavního koordinátora inženýrských činností . . . . . . .............. .............

osoby hlavního koordinátora inženýrských činností . . . . . . ............. ............

osoby zajišťující inženýrskou činnost . . . . . . .............. .............

osoby zajišťující inženýrskou činnost . . . . . . ............ ..........
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osoby zajišťující inženýrskou činnost . . . . . . .......... .......

osoby zajišťující inženýrskou činnost . . . . . . .................. .......

osoby poskytující právní poradenství, právník ........ ............ .........

osoby Koordinátora BIM . . . . . . . . ... . . . . ............

osoby Koordinátora BIM ...... .......... .....

osoby Koordinátora BIM . . . . . . ........... .......

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PT-001203/21 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001203/21
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

971 - Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „Objednatel“),

jméno/název: [doplní zhotovitel] 
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
ICO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

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

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
[bude doplněno dle rozpisu služeb]druh Plnění:

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

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

2. Společně s Plněním Zhotovitel 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.

a
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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 Zhotovitele (přiloží 
k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. objednatele

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby 
Zhotovitele]
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PT-001203/21 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001203/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-14

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

971 - Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ
(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava as.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha as.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
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Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
IČO: 48588733

jakožto dodavatelé Morava -  RD malé zakázky BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že 
oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 

Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 

stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele 
pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem 
Smlouvy výkon autorského dozoru.

Společnost Morava -  RD malé zakázky BIM 2020 
zastoupená vedoucím společníkem 

VIAPONT, s.r.o.
........................ 

jednatel

Digitálně podepsal: ...... .................... 
Datum: 02.12.2021 0:02:41 +01:00 19


