
STATNÍ FONO DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-104/1073/200/20/2015 
na zhotovení díla

Část 9 „Oprava silnice H/305 Luze - Štěpánov“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dáiejen „Smlouva") uzavřely ve smyslu ust. § 2585 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dáiejen „občanský zákoník") následující strany;

(A) ALPÍNE Bau CZ a.s., sídlo Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 026 04 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl B, vložka 10609 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu; 1
je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona 6. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:

(dále jen „Zhotovitel“), 

a

(B) Správa a údržba siinic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00Q85031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
Email: info@susok.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy;

Zástupci oprávnění jednat

Ing, Miroslav Němec -  ředitel
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Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby;

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí,, provést pro Objednatele dílo die podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

I. Předmět smlouvy

a) Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava silnice 11/305 Luze - Štěpánov“, 
které je specifikováno v projektové dokumentaci, jež byla zpracována včetně soupisu 
prací s výkazem výměr společností INDESING s.r.o., Jezboňce 110, 530 02 
Pardubice, IČ; 268 76 035, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.(dále jen „Dílo“).

b) Zhotovitel při provádění Díla bude postupovat podie podmínek vydaných povolení 
k provedení díla a výše uvedené projektové dokumentace ve stupni pro provedení 
díla.
Předmět smlouvy dále zahrnuje mimo jiné:

® zajištění DiR (dopravně inženýrské rozhodnuti),
* projekt a realizace DIO - práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky,
* vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení 

v dig.formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,
o zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby v 10-ti vyhotoveních vč.potvrzení 

příslušným katastrálním úřadem,
» zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a 

následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč.CD,
o zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 

miste a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikací, a to nejpozději 7 dní 
před zahájením prací,

o zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána 
ve 3 vyhotoveních vč.CD),

® vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem objednatele a bude bezplatně převezen a 
protokolárně uložen na skládku cestmístrovství Luže,
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o stavba bude realizována v jedné etapě výstavby jako jeden stavební ceiek a bude 
investorovi akce předána jako celek,

o stavba bude označena dvěma informačními píechovými/piastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Oprava silnice je spolufinancována 
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury", tabule bude dále obsahovat logo 
SFDI, investora (vč, loga), zhotovitele (vč. loga), stavbyvedoucího (vč. telefonního 
kontaktu), projektanta (vč. loga a telefonního kontaktu), termín realizace, koordinátora 
BOZP (vč. telefonního kontaktu), TDi (vč. telefonního kontaktu).

e povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením 
odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými 
zeměměřickými Inženýry,

® povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby,

o povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti.

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na viastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná 
k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických 
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce 
a odstraňování vad v záruční době.

li. Cena díla

1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku výběrového řízení a dohody smluvních stran a činí:

7 420 915,66 Kč (Slovy: sedmmilionůčtyřistadvacettisícdevětsetpatnáct korun 
českých a šedesátšest haléřů) bez DPH (dále jen „smiuvní cena").

DPH činí 1 558 392,29 Kč ' (Siovy:
jedenminonpětsetpadesátosmtisíctřistadevadesátdva korun českých a dvacetdevět
haléřů).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 8 979 307,95 Kč (Slovy:
osmmilionůdevětsetsedmdesátdevěttisíctřistasedm korun českých a devadesátpět
haléřů), _____ _______________

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o daní z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč, DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladú/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
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3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/fakturje 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/fakíury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona Č, 235/2004 Sb., o DPH, Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad ~ faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a díe požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve íhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného čí opraveného dokladu objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsáni soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokiadů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díía. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokiadů/faktur.

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované 
částky z účtu objednatele.

III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle či. I. smlouvy 

Objednateli do: 30.11.2015, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu 
s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
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4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je úsek silnice 11/305 Luže - Štěpánov.

6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor Díla nebude provádět Zhotovitel ani osoba 
s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění,

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předáni staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil, Kč. Zhotovíte! je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

9. Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel není oprávněn použit v souladu s § 44 odst 6 
zákona Č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na část 
realizace předmětu plnění subdodavatelů, tato část spočívá v strojní pokládce hutněných 
asfaltových vrstev

10. Pokud Zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v předchozím bodě, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
Smluvní strany dále ujednávají, že v takovém případě je Objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

11. Prohlášení zhotovitele:
Zhotovitel prohlašuje, že:

° má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci precrrětu díla 
v souladu s tKČ  Ministerstva;• dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ 
v době jejího plněni, na základě smlouvy s- výrobcem asfaltových směsí, čcž 
dokládá pnlchou č.5 k této smlouvě."

IV. Bankovní záruka, odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Zhotovíte! je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení bankovní záruky na 
realizaci předmětu díia. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele na realizaci 
Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou, ve sjednaném terminu (dále jen 
„bankovní záruka").

' Nehodící text uchazeč vymaže a ponechá pouze odpovídající skutečnost.
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2. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této 
Smlouvy.

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele 
(Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění 
kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna 
plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
uvedené v čl. ii. této smlouvy s platností po celou dobu realizace.

5. V případě prodloužení Ihúty k provedení Díla je Zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje 
předložit Objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) 
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení fhůty. 
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto 
odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní 
prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní 
záruku.

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s 
předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění 
práva ze záruky Objednatelem,
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku die tohoto odstavce, je 
Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této 
bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku,

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku 
bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne 
doručení nové bankovni záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní 
záruka platná po celou dobu záruční doby") dle níže uvedených ustanovení Objednateli, 
pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejíchž odstranění jej v souladu 
s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami.
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční 
doby dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si 
peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako 
bankovní záruku platnou po celou dobu 2 áruční doby.

9. Nepředloží-ii Zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto čiánku nebo předá

— —  Strana ¿"(čěíkemTTj .... ~ SODTyMLO-io4/1073/20D/20/20Í5



STÁTNÍ FO N D  D OPR AVN Í
IN FR A S TR U K TU R Y

záruční [¡stíny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována 
za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.

10. Při předání a převzetí Díla je Zhotovíte! povinen předat Objednateli bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v záruční době 
vyplývající z této smlouvy.

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny uvedené v či. II této smlouvy s platností po celou 
dobu záruční doby.

12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu 
záruční doby použijí obdobně.

13. Originál Jistiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a 
účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne 
odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel 
vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními 
stranami.

14. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

15. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

16. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude proste 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

17. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

18. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-ll před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
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19. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podfe 
smiouvy,

20. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

21. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

22. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na diíe či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

23. Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 21 dnů od předání a 
převzetí díla, V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči 
zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 50.000Kč za každý í započatý den prodlení 
s předložením. Smluvní pokuta bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode 
dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční íhůtě 
tímto zůstává nedotčena.

V. Povinnosti Smluvních stran

1 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavřeni subdodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze Č. 6 této smlouvy. Změna 
v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopností a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijeti dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodáni, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout 
subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědnosti vyplývajících ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizací díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré
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zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díía především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

7, Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na 
skládku příslušného cest mistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souiadu se 
smlouvou.

2. Do 7 dnů po uzavřeni smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh piánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení,

3. Návrh piánu řízení a kontroly jakostí musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální Ihůty pro informováni objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky, V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit í otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných čí znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele,

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověřeni všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli by! řádně vyzván, a bude-íi násíedně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupněni takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-íi se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
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7, Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedeni veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8 Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve íhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčeni o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvdané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné z výše uvedených ustanoveni v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky čí za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentaci, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo,

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a ukiízené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účeiy a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončeni a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj
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nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné íhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovíte! odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vznikié v souvislostí s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončeni pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu,

22 Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díta nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
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Vil. Zajištění pinění povinností

1. V pfipadé prodlení s termínem předání dokončeného díla bez vad a nedodělků dle 
článku III. odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele 
s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinností dle či. V, odst. 2 a čl. III. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,000,- Kč.

3. V případě porušení povinnost vyplývající zčl. V. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomností zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu,

5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklízené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.

7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty neni 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu Škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobilí objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislostí s plněním smlouvy., včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada Škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

S. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

9, Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-íi to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Strana !2 (celkem 17) SOD 5. SMLO-104/1073/200/20/2015



STATNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

VIII- Odstoupení od Smlouvy

1, Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

* Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

o I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

° Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci čí jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

o Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

o Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

o Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

® Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo neni schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizací a dokončení díla v 
souladu se smlouvou;

« Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
o Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
® Zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v čl. ÍV. odst. 1 a odst. 5 této smlouvy.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla Či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

Strana 13 (celkem 17) SOD Č. SWtLO-104/1073/200/20/2015



s t á t n í  f o n d  d o p r a v n í
INFRASTRUKTURY

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly,

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranné odstoupit od smlouvy v případě, 
že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo, V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovíte! má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou daňového 
dokiadu/fakiury, který přijal a nevrátit v souladu s čí.II odsí.6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

S. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla

(X. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předáni staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentaci, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předáni staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
lil. bodě 2 smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došio-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-lí k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
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4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepísí obě smluvní strany, V okamžiku podpisu protokolu o předáni a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díia bude i dokumentace skutečného provedení díla.

5. Jestliže objednatel odmítnui předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikací ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrát se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovíte! nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel. kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykíádat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení ihůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu ařnebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení Ihůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatněni či prodlení s
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uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyladi tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

Xf, Závěrečná ustanovení

1, Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Dita 
nejpozdějl pří podpisu Smlouvy smluvními stranami,

2, Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této 
Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3, Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

» Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provedení stavby 
« Příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
« Příloha č. 3 -  časový harmonogram realizace díla
o Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 
« Příloha č. 5 smlouva s výrobcem asfaltových směsí2 
o Příloha č. 6 -  seznam subdodavatelů

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran,

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2015 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, 
účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u 
zhotovitele.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným, 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

8. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.
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9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednáte! obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:
Z 09, 2015

Valašské Meziříčí dne: 

Za Zhotovitele;

T
Nehodící text uchazeč vymaže a ponechá pouze odpovídající skutečnost
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REKAPITULACE
Rekapitulace cen stavebních objektů
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Příloha G.4

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen zákon o DPH)

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. II. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Dodavatel (poskytovatel plnění) ALPINE Bau CZ a.s.

Poskytované plnění (název akce):
v

O prava silnice II/305 Luze — Štěpánov

Za Správu a údržbu silnic Pa

Razítko:

Datum: 1 09. 2015

c.-:
wv; ¡v

0 ;;:žN;:h
Die c x o & x y .



C. Rámcová kopirsi suiioisva č.

ALPÍNE Bau CZ a.s.
sídiem/mísíem podnikání. Jirásková 613/13. 757 01 Valašské Meziříčí 
IČ: 02604795 
DIČ: CZ02604795
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném i: Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka č.
-06G9
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí

derou zastupuje: Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica, profcurisíé 
jako kupující (dáte jen „kupující“),

<7

Skanska Asfalt s.r.o.
sídlem Pavelkova i i 33/6, Hodolaný, 779 00 Olomouc 
IČ 241 23 641,
DIČ CZ241 23 64 ],
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55850, 
bankovní spojení: Cítibank Europe plc, organizační složka, 
zastoupená: ing. Michalem Jurkou, jednatelem a Ing. Jiřím Teieckým, jednatelem 
jako prodávající (dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto rámcovou kupní smlouvu:

Preambule:
Vzhledem k lomu, že

společnost Skanska Asfalt s.r.o. má zájem prodávat společnosti ALPÍNE Bau CZ a.s. 
asfaltové směsí zejména z obaloven v lokalitě Huniířov, Pardubice, Modřec 
společnost Skanska Asfalt s.r.o, je Členem skupiny Skanska, Skupina Skanska 
představuje podnikatelské uskupení tvořené společností Skanska a.s. a jí přímo Či 
nepřímo ovládanými společnostmi, které vykonávají své procesy a činnosti na území 
České republiky, Slovenské republiky i v jiných zemích

uzavírají smluvní strany v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) tuto rámcovou kupní smlouvu.

Článek I.
Předmět a účel! smlcmvy

Touto rámcovou kupní smlouvou se upravují práva a povinnosti ze závazkových právních 
vztahů založených kupními smlouvami (dále jen „prováděcí smlouvy"):

i mYerx lo o m ;



a) jejichž předmětem je  povinnost prodávajícího dodat kupujícímu (bez přepravy) 
Asfaltovou směs uvedenou v Ceníku směsí prodávajícího, který je  jako příloha č. 1 
nedílnou součástí této rámcové kupní smlouvy (dále jen „Asfaltová směs“ nebo 
„zboží“), a převést ke zboží kupujícímu vlastnické právo a povinnost kupujícího 
zaplatit kupní cenu. a

b) které prodávající a kupující uzavřou v době účinnosti této rámcové kupní smlouvy, a 
jež budou dodávány zejména z obalovny v lokalitě Huntířov, Pardubice, Modřec .

2. Prováděcí smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky kupujícího, která obsahuje 
alespoň označení smluvních stran a určení druhu a množství asfaltové směsi. Objednávka 
zpravidla obsahuje též určení doby odběru asfaltové směsi.

3. Prodávající je  objednávku oprávněn odmítnout, v případě že kapacitní možnosti obalovny 
neumožňují prodej v daném čase a v dané lokalitě.

4. Přijetí objednávky prodávajícím vyžaduje písemnou formu nebo potvrzení oprávněnou 
osobou prostřednictvím emailové komunikace

5. Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se obdobně použijí i pro dohody o změně 
prováděcí smlouvy.

6. Asfaltová směs bude mít vlastnosti vyhovující příslušné z norem ČSN EN 13108-1, 
ČSN ^EN 13108-5, ČSN EN 13108-20, ČSN EN 13108-21 ČSN 73 6121, TKP kap.7 
MD ČR, dle předložené počáteční zkoušky typu v souladu s certifikátem systému řízení 
výroby a Prohlášením o vlastnostech ve smyslu zákona č,22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a Nařízení vlády č. 190/202 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Certifikát systému řízení výroby a Prohlášení o vlastnostech tvoří přílohu Č, 2. této 
smlouvy.

7. Receptury asfaltových směsí může kupující poskytnout třetí osobě až po výslovném 
souhlasu prodávajícího.

8. Prováděcí smlouvy se řídí § 2079 a násl. zákona Č, 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Místem dodání zboží jsou (obalovny) v lokalitě Huntířov, Pardubice, Modřec , nestanovi
li prováděcí smlouvajinak. Kupující potvrdí převzetí zboží podpisem dodacího listu.

2. Termíny jednotlivých dílčích odběrů budou stanoveny na základě vzájemné dohody v 
závislosti na potřebách kupujícího a s ohledem na kapacitní a technické možností 
prodávajícího při respektování vhodných klimatických podmínek.

3. Konkrétní denní odběry asfaltových směsí budou dohodnuty na základě dispečinků, 
Dispečinky se budou konat předposlední pracovní den před následujícím týdnem, a to na 
základě výzvy zástupce jakékoliv smluvní strany. Výzva musí být provedena písemně (a 
elektronickou poštou), a to min. 36 hod před konáním dispečinku.

4. Po dobu plánované zimní odstávky obalovny (cca, v období od 15.12 do 15.3 včetně), 
kterou prodávající oznámí kupujícímu minimálně 15 pracovních dnů před uskutečněním 
samotného odstavení, si prodávající vyhrazuje právo nedodávat kupujícímu poptávanou 
asfaltovou směs. Přerušení dodávky asfaltové směsi po dobu zimní odstávky obalovny se 
nepovažuje za porušení smlouvy prodávajícím.

Verze 10010! 2(7)



5. Do 25. dne každého kalendářního měsíce zašle kupující prodávajícímu pián odběrů 
asfaltových směsí na následující měsíc a zároveň v předposledním pracovním dnu 
každého týdne zašle kupující prodávajícímu plán odběrů asfaltových směsí na následující 
týden. V požadavcích bude uvedeno množství, druh směsi a termín odběru.

6. Jestliže je  kupující v prodlení se splněním svých povinností, které má splnit ještě před 
dodáním zboží, není prodávající v prodlení s dodáním zboží o dobu, po kterou trvalo 
prodlení kupujícího.

7. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu tyto doklady ke zboží:

a. prohlášení o vlastnostech, včetně příslušného certifikátu, a ío po zaplacení 
kupní ceny.

8. V případe prodlení kupujícího s převzetím zboží má prodávající právo na smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží, jehož se prodlení týká, a to za každý den prodlení. Tím 
není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody způsobené porosením této povinnosti 
kupujícího.

Člásaek III.
K ápni cena

1. Kupní cena se sjednává podle ceníků prodávajícího, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou 
součástí této smlouvy.

2. Strany se dohodly na slevě z kupní ceny poskytnuté v případě, že kupující odebere mze 
uvedené množství zboží (počítáno v souhrnu za všechny obalovny). Slevy budou 
poskytovány následovně:

Pří odběru nad 5,000 tu n ............2%

Při odběru nad 10,000 tu n ............4%

Při odběru nad 20,000 tu n .......... 6%

Při odběru nad 25,000 tu n ............8%

- Při odběru nad 30,000 tu n ............10%

Jednotlivé slevy se nesčítají.

Vyčíslení slevy bude provedeno k L I2.2015, a to pro každou obalovnu zvlášť. 
O splnění podmínky pro vznik nároku na slevu je prodávající povinen kupujícího 
informovat, a to nejpozději při následující fakturaci.

3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sleva podle předchozího 
odstavce neuplatní a kupující je  povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle ceníku, 
Částka odpovídající rozdílu mezi kupní cenou bez slevy a  kupní cenou se slevou je 
splatná prvním dnem prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny.

4. Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny ve výši odpovídající skutečně dodanému 
množství zboží.

5. Ke kupní ceně prodávající účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Úvěrový kredit -  úvěrový rámec pro odebrané asfaltové směsi byl prodávajícím stanoven 
na Imilion Kč bez DPH. Pokud by objednávka nebo odebíraná asfaltová směs 
přesahovaly úvěrový rámec, vyhrazuje si prodávající právo nepotvrdit objednávku
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asfaltové směsi a nedodat asfaltovou směs až do chvíle doplacení starších závazků nebo 
zaplacení v hotovosti popřípadě zálohovou fakturou.

7. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu dohodnutých cen v průběhu smluvního roku 
v závislosti na změnách cen vstupního materiálu -  asfaltového pojivá nebo energií, a to 
v případě:

a) dojde-li (třeba i postupně) ke zvýšení nebo snížení ceny asfaltu o více než 3 %, 
přičemž výchozí úrovní ceny asfaltuje stav k 1.3.2015(dále uvedeno v příloze č. 1 této 
smlouvy).

b) dojde-li (třeba i postupně) ke zvýšení nebo snížení cen energií o více než 10 %, 
přičemž výchozí úrovní ceny energií je  stav k 1.3.2015

K úpravě cen dojde nejdříve 10 dní po předchozím doručení písemného oznámení 
prodávajícího, jehož součástí bude doložení změny cen vstupů dle bodu a) a bodu b) 
tohoto článku. Pro případy pochybností o termínu doručení se má za to, že oznámení bylo 
doručeno 3 dny po odeslání oznámení. Jestliže dojde k  úpravě ceny dle tohoto ustanovení, 
takto stanovená cena se bude nově považovat za výchozí úroveň.

V případe, že kupující nebude tuto úpravu smluvních cen akceptovat, což je  povinen sdělit 
písemně prodávajícímu do 7 dnů po obdržení oznámení o úpravě cen s uvedením důvodů, 
pro které neakceptuje výši upravených cen, a nedojde k oboustrannému podpisu dodatku 
smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po oznámení úpravy cen prodávajícím kupujícímu, je 
kterákoliv smluvní strana oprávněně okamžitě odstoupit od smlouvy.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Kupující zaplatí kupní cenu na základě měsíčních faktur vystavených prodávajícím na 
částky odpovídající kupní ceně zboží dodaného prodávajícím v předchozím kalendářním 
měsíci.

2. Přílohou faktur musí být přehled fakturovaných asfaltových směsí.
3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, 

není-li v prováděcí smlouvě sjednáno jinak.
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává právo prodávajícího 

na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě nedodám požadovaného množství asfaltových směsí od prodávajícího 
z jednotlivých obaloven má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
nedodaného zboží za každý den prodlení.

5. Pokud kupující nebude dodržovat platební podmínky, zejména bude-li opakovaně v 
prodlení s placením svých závazku vůči prodávajícímu, bude to prodávající považovat za 
podstatné porušení odsouhlasené kupní smlouvy a bude oprávněn pozastavit dodávky 
asfaltových směsí do doby úplného zaplacení splatných pohledávek, aniž by to znamenalo 
porušení kupní smlouvy.

Článek V.
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
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2. Povinnost prodávajícího dodat zboží je  splněna predáním/naložením zboží kupujícímu 
v místě dodání. Kupující je povinen zboží od prodávajícího řádně převzít v místě určeném 
v čl. II. bodu 1 a vyznačit náležitým způsobem převzetí zboží na předložených dokladech 
prodávajícího, tj. dodací list.

3, Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží, přechází 
na kupujícího v době naložení na dopravní prostředek kupujícího, nebo který kupující 
zajistil k přepravě z místa plnění.

Článek VL
Odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
příslušnými právními předpisy. Nelze-lí takto některé vlastnosti zboží stanovit, zavazuje 
se prodávající, že zboží bude mít vlastnosti obvyklé. Prodávající se zavazuje, že zboží 
bude mít fyzikálně-mechanické vlastnosti asfaltových směsí, které v závislosti na typ 
směsi vyplývají z následujících předpisů: ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5; ČSN 
EN 13108 -  20, ČSN EN 13108-21 , ČSN 736121, TKP kap.7 MD ČR.

2. Prodávající poskytuje záruku, že zboží bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo 
obvyklé po dobu 12 měsíců od dodám zboží.

3. Kupující je  povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží písemně. V oznámení kupující 
označí zboží nebo konkrétní odběr, kterých se vada týká, a uvede, jaké parametry zboží 
nesplňuje. Oznámení o vadách, které nemá alespoň tyto náležitosti, není prodávající 
povinen považovat za oznámení vad.

4. Kupující je povinen společně s reklamací, nebo bezprostředně poté předat část 
reklamované asfaltové směsi převážně jádrové vývrty, ze které bude možné přezkoumat 
oprávněnost reklamace. V případě potřeby je  kupující povinen umožnit zástupcům 
prodávajícího překontrolovat kvalitu dodávaného zboží i v místě pokládky.

5. Záruka za jakost se nevztahuje také na vady zboží způsobené kupujícím po přechodu 
nebezpečí škody, zejména se nevztahuje na nedostatky způsobené špatně zajištěnou 
přepravou případně vadnou pokládkou.

6. Za sjednanou úhradu a ve sjednané době prodávající zajistí dodávku náhradního zboží.

Č lánek V I I . '
Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení prováděcí smlouvy se poi7t,m je prodlení prodávajícího s dodáním 
zboží po dobu delší než 3 dnů.

2. Za podstatné porušení prováděcí smlouvy se považuje prodlení kupujícího s převzetím 
zboží po dobu delší než 3 dnů.

3. Kupující může odstoupit od smlouvy počínaje druhou a následně další dodávkou výrobku 
a to v případě, že výrobek opakovaně nesplňuje kvalitativní parametry. Tuto vadu kupující 
bez zbytečného odkladu oznámí písemně prodávajícímu.

Článek VIII.
Doručování

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo 
adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.
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2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemností předávané osobně nebo její doručení jinak ' 
limy sině znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu 
druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou 
účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijeti 
písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel 
poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové 
stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.

Článek IX.
Ostatní ujednání

1. Asfaltová směs bude vyráběna podle zkoušek typu sestavených akreditovanými 
laboratořemi.

2. Kupující se zavazuje k celkovému minimálnímu odběru 15,000 tun asfaltových směsí v 
součtu za všechny obalovny.

Jestliže kupující nesplní celkový minimální odběr zavazuje se prodávajícímu uhradit 
smluvní pokutu ve výši 250,~ Kč za každou neodebranou tunu asfaltové směsí ze všech 
obaloven.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo síane-íi se některé ustanovení této rámcové nebo prováděcí smlouvy neplatné 
nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení rámcové nebo prováděcí smlouvy, 
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného 
nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

2. Odchylná ustanovení prováděcí smlouvy mají v případě rozporu přednost před 
ustanoveními této rámcové smlouvy.

, Veškeré údaje, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením této rámcové 
smlouvy nebo prováděcí smlouvy anebo při výkonu práv nebo plnění závazků založených 
rámcovou a prováděcí smlouvou, a které nejsou dostupné i třetím osobám, smluvní strany 
považují za důvěrné a zavazují se nepoužít je k  jinému účelu, než jaký vyplývá z této 
smlouvy, a chránit je  před zneužitím třetí osobou. Za porušení této povinnosti se sjednává 
smluvní pokuta ve výší 1.000.000,- Kč. Tím "ani dotčeno právo na náhradu škody 
způsobené porušením této povinnosti.

4. Tuto rámcovou smlouvu nebo prováděcí smlouvu respektive závazek vzniklý na základě 
smlouvy lze zm ěnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá~li z jejích ustanovení něco jiného. 
Prodávající je oprávněn namítnout nedostatek formy i v případě, že již  bylo ; plněno. 
Účinky' zrušení této rámcové smlouvy se nevztahují na prováděcí smlouvy uzavřené do 
doby zrušení rámcové smlouvy. Prominutí dluhu je  možné jen výslovně a vyžaduje 
písemnou formu.

5. Smluvní strany sjednávají, že v právním vztahu založeném touto smlouvou mají 
ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, přednost před obchodními zvyklostmi.
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6. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami.

7. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2015

8. Tato smlouva včetně poloh vyjadřuje shodu stran dosaženou v rámci jednání o uzavření 
smlouvy. Strany projednaly a souhlasí se smlouvou jako celkem stejně tak i s každým 
jednotlivým ustanovením. Smlouva vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou 
neplatnost smlouvy nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.

9. K dosavadní praxi zavedené mezi stranami se nepřihlíží.
10. Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou,

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a) č. 1 -  Ceníky prodávajícího,
b) č. 2 -  Prohlášení o vlastnostech, Certifikát řízení výroby

V případě rozporu této rámcové smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato 
smlouva.

V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým označením.

12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že s ní souhlasí.

V Praze dne .I’? "'* ' 2oís~

za kupujícího: za prodávajícího;
ALPÍNE Bau CZ a.s. Skanska Asfalt s.r.o.
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Obchodní jmúno- ALPÍNE Bau C£ a.s.
\ č - 02G OA 795
Sídlo: Jiráskova 513113, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

SEZNAM SUBDODAVATELŮ {SEZNAM OSOB, S JEJICHŽ POMOCÍ UCHAZEČ PŘEDPOKLÁDÁ RSAUZACI ZAKÁZKY)

Veřejná zakázka na sravebni práce, zadaná v otevřeném podlimitnim řízeni J . r , :d  137J2006 $b.

„Opravy silnic II, a 111, iřki v Pardubickém kraji v roce 201£>“ část 9 ’’Oprava silnice W305 Lu že-Stepá nov"

Název:

S iď o řroislo podnikáni:

FREKOMOS. s.r.c.
Železničního vo;ska 135!, 757 Cl Valašské Meziříčí

TeL/fan:

íí-ínai!:

iCi 61S -12 618 říscykiace za studenti 3.6

DIČ: CZ619^í61fi

Spisová 3načí<ct v cbchotfnirr: rejstříku: KS Ostrava, 07 f 25

Osoba oprávnčná jadnat t a  uchazeče,

Osoby zrnocnčné k tJa&fm Jodnúnim.

C is! plnéniVZ, kterou bodla uchazeč rada! 
subdodavateli
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-104/1073/200/20/2015

na zhotovení díia

Část 9 „Oprava silnice H/305 Luže - Štěpánov“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva") uzavřely ve smyslu usí. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník") následující strany;

ALPÍNE Bau CZ a.s., sídlo Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, 
ÍČ 026 04 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
B, vložka 10609
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.^
Číslo účtu:!
je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo učtu, který je  správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

o deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:

číslo smlouvy zhotovitele: 224 200167

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec -  ředitel
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STÁTNÍ FOND DO PRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smiouvy:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby

deníku a k předám

(dále jen „Objednatel")

Smluvní strany v souladu s čl. XI. Závěrečná ustanovení, bod 8 Smlouvy o dílo 
č. SMLO-104/1073/200/20/2015, se dohodly na úpravě, doplnění a změně 
původní platné smlouvy a to v následujících ustanoveních:

Termíny plnění a dokončení díla, sjednané v článku (II. Termín plnění, místo plnění, 
podmínky plnění, bod 3} Smlouvy o dílo se mění takto:

Předání staveniště : 19.4.2016
Zahájení stavebních prací: 25.4.2016 
Dokončení a předání díla : 18.7.2016
Nově vypracovaný a platný HMG, který nahrazuje původní Přílohu Č. 3 Smlouvy o dílo je 
přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku Č. 1 Smlouvy o dílo.

Současně se smlouva doplňuje v článku Vil. Závěrečná ustanovení, takto:

4.1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

9.1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností 
originálu, z nichž Objednáte! obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

10. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s 
jeho obsahem a s obsahem listin tvořících součást obsahu tohoto Dodatku č. 1 Smiouvy o 
dílo, že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo by! sepsán na základě pravdivých údajů, jejích pravé a 
svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Strana 2 (celkem 3) Dod. č.1 SOD č.SMLO-104/1073/200/20/2015



STÁTNÍ FOND DO PRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Sova va a mí ta ba smnc

11. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele SMLO-104/1073/200/20/2015 
z 2.9,2015 (číslo zhotovitele 224 200167) a její přílohy 1. 2, 4, 5, 6 nedotčené tímto 
Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

12. Příloha : 1) Harmonogram prací z 5.4,2016 (aktualizace č, 1)

Pardubice dne: ( S .4 . /C i G

Za Objednatele:

&
A/?T.f v £2

ortv
'¿ -ý K

: kET J

Správa a údržba silníc 
Pardubického kraje
Doubravice 98  
533 53 Pardubice 
!C: 00085031

¡00085031

Tiros lav
Ředitel 

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Za Zhotovitele:
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HARMONOGRAM PRACÍ

Oprava silnice ¡1/305 Luže Štěpánov
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DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-104/1073/200/20/2015

na zhotoveni díla

Č á s t  9  „ O p r a v a  silnice l i / 3 0 5  Luže -  Š t ě p á n o v “

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust, § 2586 a násl. 
zák. č, 89/2012 Sb,: občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník") následující sírany:

ALPÍNE 8au CZ a.s., sídlo Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, 
!Č 026 04 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
B, vložka 10609
Bankovní s o o ie n í^ Č e s k ^ p o ř ite ^  
číslo
je-li uchazec plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je  správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst 2 písm. c) zákona č, 235/2004 Sb.r o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:

číslo smlouvy zhotovitele: 224 200167 

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(S) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
íČ: 00085031, DIČ: CZ00085G31
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu:
Email: info@suspk.cz

ká S:

zastoupená ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem
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Zástupci oprávněni jednat

(dále jen „Objednatel“}

Smluvní strany v souladu s či. XI. Závěrečná ustanovení, bod 8 Smlouvy o dílo 
č. S ftfiLO -l04/1073/200/20/2015, se dohodly na úpravě, doplnění a změně  
původní platné sm louvy a to v následujících ustanoveních:

Původní cena díla, sjednaná v článku iL Cena díla, bod 1) Smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla dle SOD 7 420 915,66 Kč (bez DPH)
DPH 21% 1 558 392,29 Kč
Cena díla dle SOD
včetně DPH Činí 8 979 307,95 Kč

Změna ceny díla 
(méněpráce) 
DPH 21%
Změna ceny díia 
včetně DPH činí

- 139 563,71 Kč (bez DPH) 
- 29 308,38 Kč

- 168 872,09 Kč

Nová cena díia dle
SOD a Dodatku č. 2 7 281 351,95 Kč (bez DPH)
DPH 21% 1 529 083,91 Kč
Nová cena díla dle
SOD a Dodatku č. 2
včetně DPH činí 8 810 435,86 Kč

Rekapitulace ceny je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Současné se smlouva upravuje v článku VJI. Závěrečná ustanovení, takto:

4.2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.
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9.2. Dodatek č. 2 Smlouvy o difo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností 
originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

10.1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí 
s jeho obsahem a s obsahem listin tvořících součást obsahu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o 
dílo, že Dodatek č, 2 Smlouvy o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a 
svobodné vůie, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č, objednatele SMLO-104/1073/200/20/2015 
z 2.9.2015 (číslo zhotovitele 224 200167) a Dodatku č. 1 včetně jejich příloh, nedotčené 
tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

12, Příloha : 1) Rekapitulace ceny

Pardubice dne:

Za Objednatele: „3 * ^  2a Zhotovitele: š t  . 2'JIĚ

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje
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DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. SMLO- 104/1073/200/20/2015

PŘÍLOHA č. 1

stavba: Oprava silnice H/305 Luže -Štěpánov
Objekt: O prava siln ice
Část:
JKSO: 822 23

TYP Zařazení KCN Kód položky Název MJ Množství
Jednotková

cena
Kč bez DPH

Cena dle 
SoD

Kč bez DPH

Skutečně
provedeno

MJ
ítfléněpráce

Dodatek č. 2
Kč bez DPH

Ď HSV 1 Zemní práce

-139 563,71
K HSV 221 113154331 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 2 

m p! do 10000 m2 bez překážek v trase m2 5 953,530 17,44 103 829,56 0.00 -103 829,56

D HSV 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

K HSV R 979999991R Nezpoplatněné uložení frézingu na skládku 
cestmistrovstvi Luže t 1 222,074 77,95 95 260,67 763.65 -35 734,15

Objekt Cena dle SoD Méněpráce Dodatek č. 2
Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH

SILNICE 7 309 141,30 -139 563,71 7 169 577,59
DIO 111 774,36 0 111 774,36

Celkem  za dílo 7 42Ü 915,66 -139 563,71 7 281 351,95

VV?.. Jiráskova 613/12 
Krásko nad Bečvou 
757 01 Valsííká Meziříčí 
¡0  07.6 04 7S5 
C!Č: CZ07S04706 0 Ü


