
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4
zastoupeným: 
ve věci této zakázky: 
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Sdružení Konsorcium AFSA 
zhotovitelem: AF-CITYPLAN s.r.o.
zastoupeným: 
bankovní spojení: č. ú.:
IČ: 47307218 
DIČ: CZ47307218
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

zhotovitelem: SATRA, spol. s r.o. 
zastoupeným:
IČ: 18584209 
DIČ: CZ18584209
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

zhotovitelem: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
zastoupeným:
IČ:61853267 
DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: 1/3 Benešov, úsek MÚK Červené Vršky - MÚK U Topolu - DÚR+IČ, 

č. smlouvy objednatele: 02PT-004993, č. smlouvy zhotovitele:....................................................

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:

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

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

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

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

I



4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 
15. 07. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva11).

Článek II.

Cena za dílo
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 

činností, tj.:

a. DÚR, IČ pro ÚR 
bez DPH: 5 543 500,- Kč

DPH: 1 164 135,- Kč

včetně DPH: 6 707 635,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

DÍLČÍ FAKTURACE:

Z části DÚR (výkaz výměr)
Koncept DÚR: 60%
Čistopis po připomínkách: 40%
Z části „Inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocného ÚR“
Podání žádosti o ÚR: 70%
Získání pravomocného ÚR: 30%

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

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

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve 
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Lucie Jandíková.

Článek III.

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

zahájení prací: ihned na výzvu objednatele

ukončení prací: vydáním pravomocného ÚR 

specifikace případných etap:

Koncept DÚR včetně geodetického zaměření: do 4 měsíců od výzvy objednatele
Čistopis DÚR: do 1 měsíce od před předání připomínek ke konceptu DÚR
IČ k DÚR včetně žádosti o územní rozhodnutí: do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR

2. Zhotovitel před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové 
dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem 
zapracovány do čistopisu dokumentace do 1 měsíce od předání připomínek objednatele.

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací 
dokumentaci, projektovou dokumentaci a soupis služeb.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující -  NEPOUŽIJE SE.
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

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

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky plnění smlouvy
3. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.

5. 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.

2 1 . 04 . 2017
V Praze dne V Praze dne 31. 3. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR AF-CITYPLAN s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce
Datum:

Podpis:
Jméno:
Funkce

2  1, 04 . 201)

Datum: 31.3. 2017
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Příloha č. 1. -  Podrobná specifikace předmětu plnční

Předmět díla:

Předmětem díla je  projektová dokumentace ve stupni DÚR včetně inženýrské činnosti pro připravovanou 
stavbu rozšíření 2+1 na silnici 1/3 Benešov v úseku mezi okružními křižovatkami MÚK Červené Vršky a 
MUK U Topolu. Výstupem činnosti zpracovatele dokumentace bude pravomocné ÚR.

Ponis dokumentace: Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Projektová a technická činnost:
• Průvodní zpráva
• Souhrnná technická zpráva
• Výkresová dokumentace
•  Doklady
• Související dokumentace, podklady, průzkumy
• Geodetické zaměření včetně průběhu IS
• Hluková a exhalační studie
• Výrobní výbory lx  měsíčně za přítomnosti zástupců ŘSD ČR

Podrobná specifikace s odkazem na výkaz výměr 

Inženýrská činnost:
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. 
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání pravomocného územního 
rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

Odevzdání dokumentací objednateli:

Odevzdání v digitální podobě (na CD) dle datového předpisu C2, zaměření území dle C l, záborového 
elaborátu dle C3

• Koncept DÚR: 4x tištěné paré, 2x CD

• Čistopis DÚR -  6x tištěné paré, 2x CD

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy České republiky - odborem 
infrastruktury pod ě.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku 
č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod ě.j. 
998/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010., vyhláškou ě. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb.

Hlavní místo dodání či plnění: Středočeský kraj 

Rozdělení VZ: (části, etapy, dílčí plnění) - dílčí fakturace

Z části DÚR (výkaz výměr) 
Koncept DUR: 60%
Čistopis po připomínkách: 40%
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Z části „Inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocného ÚR“
Podání žádosti o UR: 70%
Získání pravomocného UR: 30%

Předpokládaný termín zahájení a dokončení / lhůta dílčích plnění:

Koncept DUR včetně geodetického zaměření: do 4 měsíců od výzvy objednatele
Čistopis DÚR: do 1 měsíce od před předání připomínek ke konceptu DÚR
IČ k DÚR včetně žádosti o územní rozhodnutí: do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR
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