Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Stavební práce v otevřeném řízení

SMLOUVA O DÍLO
Tato Smlouva o dílo byla sepsána
mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00. Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:
ěíslo smlouvy: 02PT-004114
(dále jen "objednatelem' ) najedná straně
a
Společností „TGS JOINT VENTURE“
Se sídlem: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7
Doruěo\ací adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7
Vedoucí společník. Toto S.p.A. Costruzioni Generali,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chieti (C il) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
IČ: 02208250692, DIČ: IT 02208250692
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka C H -160647,
zastoupeným

Společník 2: GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,
IČ: 281 69 522, DIČ: C Z28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskvm soudem v Praze, oddíl B. vložka 12459.
zastoupeným

Společník 3: Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy
společnost založená podle práva Republiky Kazachstán.
se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe. Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,
B IN :060340007296,
zapsaná v -obchodním rej -,iříku v e Jenem i bude -doplněno], oddíl [bude doplněnol -složka [bude
doplněno]. NE1YKÁ SE - v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík,
zastoupeným
i
číslo smlouvy: AV. 16055.1.150
(dále jen "dodavatelem zhotovitelem") na straně druhé.
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Protože si objednatel přeje, aby Dílo D l modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec EXIT
104 Větrný Jeníkov, ISPROFOND
561 155 0006 bylo realizováno
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a
dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na ní za Přijatou smluvní částku ve výši
1 748 887 000,00 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby

Dl modernizace - úsek 12, EXIT
90 Humpolec - EXIT 104 Větrný
Jeníkov

Nabídková cena/Přiiatá
smluvní částka v Kč bez
DPH

DPH

í§)

(b)

Celková nabídková
cena/Přiiatá smluvní
částka v Kč včetně
DPH
(c) = (a) + (b)

1 748 887 000,00

367 266 270,00

2 116 153 270,00

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu
prací (výkazu výměr)
dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D l modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec
- EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 a Smluvními
podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských
staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky^)Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a)
(b)
(^)
(d)

(e)

(0
(8)
(h)

Smlouva o dílo
Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
Dopis nabídky, Příloha k nabídce
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných zadavatelem - Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací
dokumentace)1
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2. část 3 zadávací
dokumentace)2
Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
úplné Související dokumenty, které zahrnují:
- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací
dokumentace)

1Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
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-

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1,
části 4 zadávací dokumentace)
Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4
zadávací dokumentace s přílohami)
Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4
zadávací dokumentace s přílohou)
Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář
4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář
4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací
dokumentace)

Základní datum je 7. 7. 2016.
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde
uvedeno, se dodavatel.zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí Dílo a
odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení
Díla a odstranění vad na ní, Smluvní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 3 obdrží
dodavatel/zhotovitel.
Na důkaz toho stran) uzavírají tuto Smlouvu o dílo. která vstupuje v platnost podpisem obou
stran.
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D atum :___________________________________

Datum: 17. 5. 2017
Společnost „TGS JOINT VENTURE“

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

za
objednatele
V
v
Ředitelství silnic a dálnit ČR

za dodavatele/zhotovitele
Toto S.p.A. Costruzioni Generali
(vedoucí společník)

Ředitelství silnic a dálnic ČR - b l modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov
Stavební práce v otevřeném řízení

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
za dodavatele/zhotovitele
GEOSAN GROUP a s.
(společník 2)

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
za dodavatele/zhotovitele
GEOSAN GROUP a. s.
(společník 2)

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
za dodavatele/zhotovitele
Společnost s ručením omezeným SP Sine
M idas Stroy

(společník 3)

r \
ř ed it elst v í siln ic a

DÁLNIC ČR

Naše zn.: 7291/2017-19S20/SG
Číslo zakázky: 02PT-D04114
Vyřizuje:

Dle rozdělovníku

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto
zadavatel (dále jen „zadáváte!") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem
„Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov“
zadávací řízení zahájeno dne 6. 4. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 638825,
ISPROFIN/ISPROFOND: 5611550006 (dále jen „zakázka"), Vám tímto v souladu s § 81
zákona 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ..zákon“), v souvislosti
se Zakázkou oznamuje nás ledující:
1. V rámci zadávacího řízem na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé
pořadí jednotlivých nabídek.

Pořadí
uchazečů

Poř. čís.
nabídky

Obchodní jméno uchazeče

7.

TGS JOINT VENTlRE
se sídlem U Průhonů 32, 170 00
Praha 7
Vadoucí SDolečník:
Tato S.p.a. Costruzioni Generali
IČi 02208250692
se sídlem Viale Abruzzo 410, Chieti
CH 661 00, Italská republika
SDolečník:
GEOSAN GROUP a.s.
IČ: 28169522
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín
III. 280 02 Kolín
SDolečník:
Společnost s ručením omezeným
SP Sine Midas Strov
B IN :060340007296'

' “S

1.

1

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1 748 887 000,00

Délka
záruční
doby v
měsících

120

iL.

2.

4.

3.

1.

:&is

i .'*

se sídlem 9K Smagulova st., Aktobe,
Aktobe
Oblast,
Republika
Kazachstán
SDRUŽENÍ MAX BÓGL +
BÓGL a KRÝSL - D l úsek 12
se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 00
Praha 5
Vedoucí soolečník:
Max Bogl International SE
IČ: 201/115/11145
se sídlem Max-Bógl-Strabe 1,92369
Sengenthal, Spolková republika
Německo
Soolečník:
BÓGL a KRÝSL, k.s.
IČ: 26374919
se sídlem Renoirova 1951/2a, 152
00 Praha 5
Společnost D l úsek 12 - Strabag +
Porr + Hochtief
se sídlem STRABAG a.s., Tovární
3 620 00 Brno
Sorávce SDolečnosti:
STRABAG a.s.
IČ: 60838744
se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21,
PSČ 15000
Soolečník:
Porr a.s.
IČ :43005560
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00
Praha 10
Soolečník:
HOCHTIEF CZ a. s.
IČ :46678468
se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217,
PSČ 15000

isk.i-ÍÍSí ' ÍÍVíSÝt^cŽcňrí^tí^ttíÁ

SiiiíRSrrí&Jíiiwt íis*1*

1 826 000 000,00

120

1 917021 814,12

120

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané
uchazečem č. 7 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo
o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Poučení:
Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů
a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení

2

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení
z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhuty pro podání nám.íek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Praze dne:

1 2 _Q^ 2Q17
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY:
PRO:

Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104
Větrný Jeníkov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4

Řádně jsm e se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky,
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek. Technické specifikace,
Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto
Nabídkou za následující cenu:
Název díla

Nabídková cena v Kč
bez DPH *

DPH v Kč

Celková nabídková
cena v Kč včetně DPH

(a)

(b) = DPH z
ceny (a)

(c) = (a) + (b)

Dl modernizace - úsek 12,
EXIT 90 Humpolec - EXIT 104
1 748 887 000,00
367 266 270,00
2 116 153 270,00
Větrný Jeníkov
* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci
zakázky.
Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnot} jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:
Dílčí hodnotící kritérium

Váha kritéria v
celkovém
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena v Kč bez
DPH

90 %

1 748 887 000,00
Kč bez DPH

Délka záruční doby v
měsících

10%

120
měsíců
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Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací
lhůty, a že pro nás zastane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
(a)

Smlouva o dílo

(b)

Dopis o přiletí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)

(c)
(d)

Dopis nabídky, Příloha k nabídce
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních
projektovaných objednatelem - Obecné podmínky

a

inženýrských

staveb

íe)

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

a

inženýrských

staveb

(0

Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a

(g)
(h)

Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
-

Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
Zá\azek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací
dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu
1, části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4
zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4
zadávací dokumentace s přílohami)
[- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář
4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář
4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam subdodavatelů ^vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací
dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splněni Smlouvy, začneme s
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a
závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají
stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené
veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo
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odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Společnost „TGS JOINT VENTURE“
Jméno:
Funkce
Podpis:
v zastoupení Toto S.p.A. Costruzioni Generali
Adresa: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410
Datum: 17.5.2017
(vedoucí společník)

Jméno:
Funkce:

GEOSAN GROUP a. s.
Podpis:

Jméno:
Funkce:
Podpis:
v zastoupení GEOSAN GROUP a. s.
Adresa: sídlo společnosti: GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430. 280 02 Kolín III
doručovací adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7
Datum: 17.5.2017
(společník 2)

Jméno:
Funkce:

Podpis:
v zastoupení Společnost s ručením omezeným
SP Sine Midas Stroy
Adresa: 9K Smagulova st.. Aktobe. Aktobe Oblast. Republika Kazachstán
Datum: 17. 5. 2017
(společník 3)
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PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: D l modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.
Název Pod-článku

Číslo Podělánku

Údaje

Název a adresa
Objednatele

1.1.2.2, 1.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

Název a adresa
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3

Společnost „TGS JOINT VENTURE“
Toto S.p.A. Costruzioni Generali
Viale Abruzzo 410, Chieti (CH) 66100- Italská
republika (vedoucí společník)
GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (společník 2)
Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas
Stroy
9K Smagulova st.. Aktobe. Aktobe Oblast, Republika
Kazachstán (společník 3)
Doručovací adresa: GEOSAN GROUP a. s.,
U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

Jméno a adresa
Správce stavby

1.1.2.4,1.3

Doba pro dokončení
Díla

1.1.3.3

22 měsíců bez zimní technologické přestávky dle
definice v Technické specifikaci

Doba pro uvedení
stavby do provozu

1.1.3.10

17 měsíců bez zimní technologické přestávky dle
definice v Technické specifikaci (s výjimkou SO 12
222 nadchod pro zvěř v km 94,760)

Záruční doba

1.1.3.7

(a)

Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

120 měsíc pro všechny objekty řady 100, 200 a 300
s výjimkou:
(i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u
nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy
k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,
(ii) těch materiálů / zařízení / technologických
zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro
něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace - úsek 12. EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku

Číslo Podčlánku

Údaje

přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k
nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže],
(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro
které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5
Požadavků na provádění a kvalitu PPK - VZ a
(iiii) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové
stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod
cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je
Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.
(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / technologických
zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci
uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců,
odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení /
technologického zařízení / práce
(c)
60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty,
materiály / zařízení / technologická zařízení / práce,
které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době
dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této
Přílohy k nabídce
Sekce

1.1.5.6

Nepoužije se.

Dílo

1.1.5.8

Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec EXIT 104 Větrný Jeníkov

Elektronické přenosové
systémy

1.3

Datové schránky

Rozhodné právo

1.4

právo České republiky

Rozhodný jazyk

1.4

Čeština

Jazyk pro komunikaci

1.4

Čeština

Doba pro přístup na
staveniště

2.1

od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku
8.1. Plochy v obvodu stavby, na kterých jsou vzrostlé
dřeviny, budou zpřístupněny až od 03/2017.

Výše Zajištění splnění
smlouvy

4.2

10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

Záruka za odstranění

4.25

3% Přijaté smluvní částky

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec -- EXIT 104 Větrný Jeníkov
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku

Číslo Podčlánku

Údaje

vad
Povinnost Zhotovitele
zaplatit Objednateli
smluvní pokutu

4.28 a)

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku
4.4
4.000.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Podčlánku 4.29
750.00U Kč za každý započatý den prodleníz
hotovitele se splněním postupného závazného
milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 a), b), c)
v Příloze k nabídce
50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení
zhotovitele se splněním postupného závazného
milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 d), e)
v Příloze k nabídce

4.28 c)

Za nedodržení Ihíit nebo časových určení dle Podčlánku 4.31
150.000 Kč za každý případ porušení

4.28 d)

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle
Pod-článku 6.9 poslední odstavec
8.000.000 Kč za každý případ porušení

4.28 e)

Za nedodržení Doby pro dokončení
750.000 Kč za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 t)

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu
1.500.000 Kč za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném
pro uvedeni Díla nebo Sekce do provozu

4.28 g)

Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4
150.000 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková
výše smluvních pokut

4.28

30 % Přijaté smluvní částky

4.29

Věcný milník:
a) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapám
0, 1, 2a, 2b a 2c dle zásad organizace výstavby do 8,5
měsíce od termínu zahájení stavby, do této doby se

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace - úsek 12, LXIT 90 Humpolec - EiXIT 104 Větrný Jeníkov
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku

Číslo Podčlánku

Údaje

nepočítá zimní technologická přestávka dle definice
v Technické specifikaci:
b) zprovoznění modernizované dálnice
98,400 až 104 817 do 15,5 měsíce od
zahájení realizace stavby, do této doby se
zimní
technologická
přestávka
dle
v Technické specifikaci;

v úseku
termínu
nepočítá
definice

c) zprovoznění nadjezdu SO 13-221 a úpravy silnice
SO 13-130 pro veřejný provoz do 6,5 měsíce od
termínu snesení nadjezdu v průběhu jedné stavební
sezóny;
d) provedení instalace/odstranění/úpravy dočasných
svodidel \ době do 72 hodin; běh doby započne
zahájením omezení provozu do jednoho jízdního
pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen
odstraněním omezení provozu do jednoho jízdního
pruhu v kterémkoliv směru jízdy; včetně omezení
nutných pro přípravné a dokončovací práce spojené s
instalací/odstraněnim/úpravou dočasných svodidel
vyžadujících vedení dopravy v jednom jízdním pruhu
v kterémkoliv směru jízdy;
e) provedení snesení nadjezdu v době do 26 hodin;
běh doby započne zahájením omezení provozu do
jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a
bude ukončen odstraněním omezení provozu do
jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy; v
tomto čase je zahrnuta jednorázová úplná
obousměrná uzavírka dálnice po dobu do 14 hodin.
Definice
“Jmenovaného
podzhotovitele”

5.1

Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla SO 12
451 Ochrana kabelů 0 2 ve SDP dálnice Dl je
Zadavatelem určená společnost: Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. (CETIN).

Procento Podmíněných
obnosů

13.5.00 Oi)

Nepoužije se.

Úpravy v důsledku
změn nákladů

13.8

Použije se Pod-článek 13.8.1.

Zálohová platba při
zahájení stavebních
prací

14.2

15 % Přijaté smluvní částky

14.6. c)

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky
d le P od-člá n k u 4 .2 a P o d -člá n k u 4.25

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku

Číslo Podčlánku

Údaje

10 % průběžné platby
14.6 d)

Porušeni povinnosti v BOZP dle Pod-článku 6.7
10 % průběžné platby

14.6 e)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v
termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku
8.3
10 % průběžné platby

14.6f)

Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné
smlouvy podle Článku 18
10 % průběžné platby

Vydání potvrzení
průběžné platby
(maximální částka
zadržených plateb)

14.6

30 % Přijaté smluvní částky

Měny plateb

14.15

koruna česká

Výše pojistného plnění

18.2

výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka
pojistného krytí

|182

1% Přijaté smluvní částky

Způsob rozhodování
sporů

20

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být
jmenována DAB

20.2

Nepoužije se.

Počet členů DAB

20.2

Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li
k dohodě) provede

20.3

Nepoužije se.

Datum: 17. 5. 2017
Společnost „TGS JOJN'r VENTURE* t
1o(ó S.p.A. I '■struzioni (.tnerali

(vedoucí společník)

EXIT 90 Humpolec

Dl modernizace i hek 12
EXIT 104 l ělrný Jenikov

Díl 3 Část 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zvláštní technické kvalitativní podmínky

D l modernizace - úsek 12
EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jenikov

03/2016

1

EXIT 90 Humpolec

Dl modernizace ■ úsek 12
EXIT 104 Větrný Jenikov

Přehled jednotlivých kapitol
Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP)
závazných pro stavbu D l modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov
Č. kap.

Účinnost od

Název kapitoly

1

Všeobecně

1.9.2007

2

Příprava staveniště

1.5.2007

3

Odvodnění a chránicky pro inženýrské sítě

1.4.2009

4

Zemní práce

1.1.2010

5

Podkladní vrstvy

1.2.2015

6

Cementobetonový kryt

1.2.2015

7

Hutněné asfaltové vrstvy

1.5.2008

S

Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy

1.5.2008

9

Kryty z dlažeb

1.9.2010

10

Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy

1.9.2010

11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazů

1.4.2010

12

Trvalé oplocení

1.4.2008

13

Vegetační úpravy

14

Dopravní značky a dopravní zařízení

15

Osvětlení pozemních komunikací

16

Piloty a podzemní stěny

18

Beton pro konstrukce

15.1.2016

Ocelové mosty a konstrukce „část A "

23.4.2015

19

1.10.2006
1.4.2015
15.2.2015
1.1.2011

Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí „část B"

1.1.2014

20

Pylony a mostní závěsy

1.5.2008

21

Izolace proti vodě

1.4.2010

22

M ostní ložiska

1.9.2007

23

M ostní závěry

1.9.2007

24

Tunely

1.5.2007

25

Protihlukové clony

1.4.2009

26

Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

15.2.2015

27

Kalové vrstvy

15.2.2015

29

Zvláštní zakládáni

1.1.2011

30

Speciální zemní konstrukce

1.1.2010

31

Opravy betonových konstrukcí

1.5.2008

1.2

Zvláštní specifikace (ZTKP)

ZTKP obsahují:
1.

Dodatečné články ZTKP formulují nové celé články, které tvoří dodatky ke znění Specifikací (TKP).
Číslování dodatečných článků vychází z členění oddílů a odstavců TKP, přičemž článkům jsou přidělena
nová čísla, navazující na stávající čísla článků v kapitolách TKP.

03/2016

3

O

Firma: TGS JOINT VENTURE
S o u p is objektů s DPH
Stavba:15076 • D1 M O D E R N IZ A C E - Ú S E K 12, E X IT 90 H U M P O LE C - E X IT 104 V ĚT R N Ý JEN iK O V

Varianta:Zřt O dbytová cena:
O C +D PH :

1 748 887 000,00
2116 153 270,00

c
^

ASp H

F itm a :

*— •

—

T G S JO IN T V E N T U R E

o

o

O

S trana
D an ím

1 8 2016

Č as

1

16 31 3B

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL
Stavba:
Varianta:
Typ

V ýsled ek

1 Konimla slmklury XC4

*plné no

2 Přivé jedna sliv h i v importu

tplném

3 Kontrola duplicil

iplné na

A Kontrola objektové íkladby

i plné na

3 Kontrola duplicit položek krycího hitu

ijilnémi

6 Kom rola položek krycího linu

Iplnéna

7 Spárováni m imy cb jednotek

splníno

15076 - Dl MODERNIZACE - ÚSEK 1Z, EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV
ZŘSoubor

Vila

Pololka

Data jvoti platní EXPORT POVOLES
C d k iv i cenu iiriiD ty :

I 748S87000,00 Ké

Vypracoval:.
Podpis:

Místo:

DnUsn:

... / f t W

/.CM

Chybná k.

Sprivti h.

©

A SPEJ

Firma:

Slnod

TGS JOINT VENTURE
Datum.

EXPORT NABÍDKY

Stavba:

15076 • Dl MODERNIZACE - ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC - EX11

Varianta:

Zft -

Datum expartovinf nabídky:

1.8.2016

Investor:
Cena stavebních práci:

I 748 887 000,00 Kp

DPH:

367 266 270,00 Kč

Cena stavebních prací vřetni DPH:

2 116 153 270,00 Kč

Cena celkem:

1 748 887 000,00 Kč

DPH:

367 266 270,00 Kč

Cena celkem vřetni DPH:

2 116 153 270,00 Kč

1 8 2016

Čas

2

1631 38

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace úsek 12, EXIT 90 Humpolec
Stavební práce v otevřeném řízení

EXIT 104 Větrný Jeníkov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.3

INFORMACE O BANKOVNÍCH ÚČTECH

MAJITEL ÚCTU
Toto S.p.A. Costruzioni Generali
Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410

NÁZEV
SÍDLO
KONTAKT
TELEFON
FAX
DIČ

IT 02208250692
BANKA

NÁZEV
SÍDLO
ČÍSLO ÚČTU
MĚNA
BIC CODE
DIČ

NÁZEV
SÍDLO
KONTAKT
TELEFON

BENEFIC1ENT (je-li odlišný od majitele účtu)
Netýká se

V Praze dne 17.5.2017

Toto S.d .A. Costruzioni Qinerali

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Větrný Jeníkov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.3

INFORMACE O BANKOVNÍCH ÚČTECH
NÁZEV
SÍDLO
KONTAKT
TELEFON
FAX
DIČ

MAJITEL ÚČTU
GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

CZ28169522
BANKA

NÁZEV
SÍDLO
ČÍSLO ÚČTU
MĚNA
BIC CODE
DIČ

NÁZEV
SÍDLO
KONTAKT
TELEFON

BENEFICIENT (je-li odlišný od majitele účtu)
Netýká se

V Praze dne 17.5.2017

GEOSAN GROUP a.s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Větrný Jeníkov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.3

INFORMACE O BANKOVNÍCH ÚČTECH

MAJITEL ÚČTU
Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy
9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika
Kazachstán

NÁZEV
SÍDLO
KONTAKT
TELEFON
FAX
DIČ

060340007296
BANKA

NÁZEV
SÍDLO
ČÍSLO ÚČTU
MĚNA
BIČ CODE
DIČ

NÁZEV
SÍDLO
KONTAKT
TELEFON

BENEFICIENT (je-li odlišný od majitele účtu)
Netýká se

V Praze dne 17.5.2017

Společnost s ručením omezeným s r M ne 'Midas Stroy

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace ■ úsek 12, EXIT 90 Humpolec ■ EXIT 104 Větrný Jeníkov
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.4

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ
Společnost Toto S.p.A. Costruzioni Generali,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
IČ :02208250692,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Dl modernizace úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek 527437 (dále jen ,.uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v
zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

do funkce zvláštního zmocněnce jak své vlastní osoby, tak společnosti Toto S.p.A. a uděluje mu
veškeré pravomoci, aby jakožto generální ředitel oddělení zahraničního obchodu mohl jménem a na
účet zmocnitele a společnosti Toto S.p.A. uskutečňovat následující jednání související a omezené
na činností prováděné v zájmu Společnosti na zahraničních trzích:
a) projednávat, určovat obsah a podepisovat smlouvy o joint ventures s případnými obchodními
partnery;
b) společně se stanoviskem právního a firemního oddělení podávat návrhy na rozhodnutí ve
sporech o zadaných pracích, vyřizovat příslušné záležitosti a dopředu o tom informovat
pověřeného člena představenstva;
c) připravovat a předkládat pověřenému členu představenstva ke schválení rozpočty na zakázky
podle platných firemních postupů;
d) společně se zadavateli zakázek a zapojenými správními orgány projednávat a určovat obsah
všeho, co se týká realizace smluv o dílo;
e) vést vztahy se zadavateli za dodržení pokynů pověřeného člena představenstva;
f) přebírat jménem a na účet společnosti staveniště pro realizaci stavebních prací a podepisovat se
zadavateli předávací protokoly, zápisy o přerušení prací, prohlášení o souhlasu s podmínkami,
dohody o nových cenách, účetní záznamy o pracujících a veškeré ostatní listiny týkající se běžné
realizace zakázek;
g) podepisovat ve vztahu k uděleným pravomocím korespondenci adresovanou na veřejné nebo
soukromé zadavatele;
h) udělovat provozní zmocnění v rámci jemu udělených pravomocí;
i) vést vztahy s veřejnými a soukromými subjekty pro veškeré záležitosti a činnosti prováděné
v zájmu Společnosti při realizaci veřejných a soukromých zakázek;
j) podepisovat pozvánky a jiné potřebné formuláře v rámci výběrových řízení uskutečňovaných
veřejnou nebo soukromou formou, předběžné kvalifikace uchazeče, odpovědi na žádost o
vysvětlení, projevu zájmu o udělení zakázky jak v režimu dodávky, tak subdodávky a
podepisovat k tomu i příslušné nabídky, a dále projevovat zájem v případech spadajících do
oblasti veřejných a soukromých zakázek s jedinou výjimkou, a to podepisování korespondence a
projevu zájmu, které pro Společnost představují převzetí závazků;

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Vétmý Jeníkov

k) účastnit se výběrových řízení, dražeb, aukcí apod. pro udělení prací ve formě zakázky, koncese
nebo podobně a za tímto účelem vypracovávat a podepisovat nabídky i v rámci
podnikatelského seskupení s jinými subjekty a v jakékoli formě a v zastoupení Společnosti
podepisovat veškerá potřebná prohlášení a dokumenty;
l) podepisovat veškerou korespondenci adresovanou shora uvedeným subjektům nebo
korespondenci jakkoli se týkající výběrových řízení;
m ) přebírat dokumentaci k výběrovým řízením až do maximální částky odpovídající 5 000,00 € (pět
tisíc euro, 00/100);
n) jakožto zhotovitel uzavírat a podepisovat smlouvy o dílo jak na práce, tak na služby a smlouvy o
dodávce a subdodávce a podepisovat k nim případné dodatky, souhlasy s podmínkami a dohody
o nových cenách;
o) podepisovat potvrzení a jakékoli zápisy o kolaudaci atd., projednávat vyrovnání účtů, vznášet
případné výhrady a chránit zájmy a oprávněné důvody společnosti způsobem, který bude
povazovat za nejvhodnejsi;
p) uskutečňovat veškerá formální jednání a řízení o obsazení a vyvlastnění nemovitostí v rámci
společnosti udělených zakázek;
q) uskutečňovat před orgány veřejné správy jak na ústřední, tak místní úrovni a veřejnými a
soukromými subjekty veškerá jednání a vyřizovat záležitosti, které budou zapotřebí pro získání
živnostenských oprávnění, povolení a jiných souhlasů obecně, pro zápis do zvláštních rejstříků a
jiných seznamů, pro kvalifikaci a uznání Společnosti a pro účast na výběrových řízeních na
práce a služby a dále uzavírat a podepisovat pravidla, dohody a jakékoli přípravné listiny
k těmto řízením s tím, že shora uvedený seznam je pouze orientační, nikoli však úplný.
Proto bude zmocněnec u všech činností týkajících se shora uvedených pravomocí podepisovat na
účet a v zastoupení zmocnitele a bude uskutečňovat veškerá jednání a vyřizovat veškeré záležitosti,
které by byly potřebné a vhodné pro naplnění shora uvedených pravomocí tak, aby proti němu
nemohlo být nikdy a nikde namítnuto překročení nebo nedostatek zmocnění.
Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu
k tomuto dokumentu.

V Praze dne 17. 5. 2017

Tom s.n.A . i:ostruzioni ucneraii

DOTT. CIUSRITE TRAGNONE
N. 10071 di Raccolta
NOTAIO IN C H IE T I
PROCURA SPECIÁLE
REPUBBLICA ITALIANA
R egistrato a :
L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di tnaggio, presC H IET I
IL 0 6 / 0 6 / 2 0 1€
so la sede amministrativa della Toto S.p.A. Costruzioni Genen
. 2138
rali, in Pescara, Viale Bovio n. 237, avanti a me Dottor GiuS E R 1E 1T
seppe Tragnone, Notaio in Chieti, iscritto nel Collegio dei
PAGATI € 2 3 0 .0 C
Distretti Notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, senza
l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia fattane col
mio consenso dal comparente fornito dei requisiti di legge;
R' DI PERSONA COMPARSO
, nato a Chieti l'otto gennaio millenovecentosettantasette, domiciliato per la carica presso la se
de della Societá, codice fiscale TTO LNE 77AON C632G, imprenditore, nella qualitá di Anuninistratore Delegato e Legale
Rappresentante TOTO S.p.A. Costruzioni Generali (in breve To
to S.p.A.), con sede in Chieti, Viale Abruzzo n. 410, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di Chieti 02209250692, capitale sociále
Euro 50.000.000,00 interamente versato, autorizzato alla fir
ma del presente atto in virtú dei vigenti patti sociali.
Il comparente, della cui identitá personále, qualifica e po- 1
teri io Notaio sono personalmente certo, premette:
- che con verbale del 1S aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione della Societá ha deliberato di nominare

N. 47469 di Repertorio

la Toto S.p.A. Costruzioni Generali, attribuendo allo stesso,
tutti i relativi poteri per espletare l'incarico affidato in
relazione e limitatamente all'attivitá nei mercati esteri di
interesse della Societá;
- che, nonostante la nomina in forza della citata delibera e,
quindi, ferma restando l'assoluta efficacia della stessa, si
rende necessario, ai soli fini della pubblicitá camerale,
confermare con il presente atto i poteri attribuiti.
Tanto premesso, il comparente mi chiede di ricevere il pre
sente atto, con il quale costituisce e nomina il Signor:

quale Procuratore Speciále suo e della Toto S.p.A. e gli conferisce tutti i poteri e facoltá perché, quale Direttore Ge
nerále Estero, in nome e per conto del mandante e della Toto
S.p.A., in relazione e limitatamente all’attivitá nei mercati
esteri di interesse della Societá, possa:
a)
negoziare, definire e sottoscrivere accordi di Joint
Venture con possibili partners industriali;
b)
di concerto con 1'Ufficio Legale e Societario, instaurare e gestire il contenzioso relativo ai lavori affidati,
dandone preventiva informazione all'Amministratore Delegato;

c)
predisporre
e
proporre,
per
approvazione,
all'Amministratore Delegato i budget di comraessa secondo le
vigenti proceduře aziendali;
d)
negoriare e definire con gli Enti Appaltanti ed Ammini3trazioni coinvolte, tutto ció che riguarda l'esecuzione dei
contratti di appalto della Societa;
e)
curare la tenuta dei rapporti con le Committenti,
nell'ambito degli indirizzi forniti dell'Amministratore Dele
gato;
f)
prendere in consegna, in nome e per conto della Socie
ta, cantieri relativi alle opere da eseguire, sottoscrivendo
con le Committenti: verbali di consegna, verbali di sospensione lavori, atti di sottomissione, verbali nuovi prezzi,
registri di contabilita dei lavori, ed ogni altro atto relativo alla gestione ordinaria delle commesse;
g)
jfirmare la corrispondenza indirizzata agli Enti Pubblici e přiváti appaltanti in relazione ai poteri attribuiti;
h)
conferire deleghe operative nell'ambito dei poteri conferiti;
i)
intrattenere i rapporti con enti pubblici e přiváti per
tutto guanto di interesse dell'attivitá della Societá nel
settore degli appalti e delle commesse pubblicbe;,
j)
sottoscrivere e presentare richieste di invito a pro
ceduře di appalto e modelli allo scopo necessari, sia mediante gara che a trattativa privata, prequalifiche, richieste di
chiarimenti, firmare manifestazioni di interesse in relazione
all'affidamento di lavori, sia in regime di appalto che di
subappalto sottoscrivendo anche le relative offerte, nonché
manifestazioni di interesse per iniziative rientranti nel
settore degli appalti e delle commesse pubbliche, fatta sóla
mente eccezione per la sottoscrizione di lettere o manifesta
zioni di interesse che comportino l'assunzione di impegni da
parte della Societá;
k)
concorrere in gare ed aste, licitazioni e simili per
1'aggiudicazione di lavori in appalto, in concessione o formě
similari,
formulando e sottoscrivendo offerte, anche in u 
nione ad altre imprese ed in qualsiasi forma, sottoscrivendo
- in rappresentanza della Societá - tutte le dichiarazioni e
documenti necessari;
l)
e sottoscrivere comunque tutta la corrispondenza della
Societá indirizzata a táli enti o comunque relativa a proce
duře di appalto, ;
m)
acquistare la documentazione di gara fino all'importo
massimo equivalente ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00);
n)
in qualitá di appaltatore stipulare e firmare contratti
ďappalto sia di lavori che di servizi, contratti di fornitura, somministrazione, firmare eventuali atti aggiuntivi e di
sottomissione e verbali di nuovi prezzi;
o)
firmare certificati, nonché qualsiasi verbale di collaudo, ecc., discutere conti di liquidazione, proporre riser-

I

ve se del caso e ealvaguardare nel modo ad esso ritenuto piů
opportuno le ragioni e gli interessi della Societá;
p)
eseguire
tutte
le
procedura
e
formalita
per
l'occupazione e l'espropriazione dl immobili, nell'ambito degli appalti affidati alla Societa,q)
compiere preseo le Pubbliche ňmministrazioni, sia centrali che locali, enti ed uffici pubblici přiváti, tutti gli
atti e le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, per l'iscrizione in
specifici regiatri ed albi, per la qualificazione della So
cieta, per iscrizioni e riconoscimenti necessari per la partecipazione ad appalti di lavori e servizi, nonché stipulare
e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti e qualsiasi
atto
preparatorio
di
detti
prowedimenti, intendendosi
1'elencazione che precede fatta a titolo esemplificativo e
non esaustivo.
Perciů per tutte le operazioni inerenti al suddetto mandato
il Procuratore firmera per conto ed in rappresentanza del
mandante, compiendo tutti gli atti ed incombenze che si rendessero necessarie ed opportune all'espletamento del mandato
sopra conferito, cosicché in nessuna occasione ed in nessun
tempo possa ad essi opporsi eccesso o difetto di potere.
Il presente mandato ě gratuito e comporta l'obbligo del rendiconto. II mandante promette, sin ďora, di avere per valido
ed approvato l'operato del predetto Procuratore senza bisogno
di ulteriore ratifica o conferma.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale
ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo dichiara
conforme alla sua volontá e lo approva.
Scritto da per sorta di mia fiducia con mezzo meccanico ed in
parte di mio pugno ai sensi di legge su due fogli per sei pagine intere e fin qui parte della settima, viene sottoscritto
dal comparente e da ne Notaio alle ore nove.
F. to
F. to
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Č. sbírky 10071

ZVLÁŠTNÍ PLNÁ MOC
ITALSKÁ REPUBLIKA
Dne šestého měsíce května roku dva tisíce šestnáct v sídle společností Toto
S.p.A. Costruzioni Gencrali na tř. Viale Bovio 237, Pescara, přede mne, Dr.
Giuseppeho Tragnoneho, notáře v Chieti, zapsaného u Komory spojených
notářských obvodů Chieti, Lanciano a Vasta, bez účasti svědků, kterých se
s mým souhlasem tento účastník, jenž k tomuto jednání splňuje zákonem dané
podmínky, výslovně vzdal,
SE OSOBNĚ DOSTAVIL
v sídle níže uvedené společnosti, DIČ
(rod. č.): TTO LNF 77AON C632G, podnikatel, jakožto pověřený člen
představenstva a zákonný zástupce společnosti TOTO S.p.A. Costruzioni
Gencrali (zkráceně jen: Toto S.p.A.) se sídlem na tř. Viale Abruzzo 410,
Chieti, DIČ a číslem zápisu do obchodního rejstříku vedeného Komorou
obchodu, průmyslu, řemesel a zemědělství v Chieti: 02208250692, zcela
splaceným základním kapitálem ve výši 50 000 000,00 €, a disponující
pravomocemi k podepsání této listiny na základě platných společenských
smluv.
Účastník, jehož osobni totožnost, funkce a pravomoci jsem já, notář, osobně
ověřil, uvádí následující skutečnosti:
- zápisem ze dne 18. dubna 2016 představenstvo rozhodlo jmenovat

společnosti Toto S.p.A.
Costruzioni Generali a udělilo mu veškeré příslušné pravomoci pro výkon
jemu udělené funkce související a omezené na činnosti prováděné v zájmu
Společnosti na zahraničních trzích;
- i přes jmenování na základě shora uvedeného rozhodnutí, které zůstává
nadále plně platné a účinné, je touto listinou nutné stvrdit udělené
pravomoci pouze pro účely zveřejnění v obchodním rejstříku.
Na základě shora uvedeného mě účastník požádal, abych sepsal tuto listinu,
kterou ustanovuje a jmenuje:
pana

do funkce zvláštního zmocněnce jak své vlastní osoby, tak společnosti Toto
S.p.A. a uděluje mu veškeré pravomoci, aby jakožto generální ředitel oddělení
zahraničního obchodu mohl jménem a na účet zmocnitele a společnosti Toto
S.p.A. uskutečňovat následující jednáni související a omezené na činnosti
prováděné v zájmu Společnosti na zahraničních trzích:
a) projednávat, určovat obsah a podepisovat smlouvy o joint ventures
s případnými obchodními partnery;
b) společně se stanoviskem právního a firemního oddělení podávat návrhy na
rozhodnutí ve sporech o zadaných pracích, vyřizovat příslušné záležitosti a
dopředu o tom informovat pověřeného člena představenstva,
c) připravovat a předkládat pověřenému členu představenstva ke schválení
rozpočty na zakázky podle platných firemních postupů;

DR. GIUSEPPE TRAGNONE

NOTÁŘ V CHIETI
REGISTROVÁNO V
CHIETI
DNE 6. 6. 2016
Č . 2133
S É R IE 1T
ZAPLACENO 230,00 €
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(n e č iteln ý p o d p is )

d) společně se zadavateli zakázek a zapojenými správními orgány projednávat
a určovat obsah všeho, co se týká realizace smluv o dílo;
e) vést vztahy se zadavateli za dodržení pokynů pověřeného Člena
představenstva;
f) přebírat jménem a na účet společnosti staveniště pro realizaci stavebních
prací a podepisovat se zadavateli předávací protokoly, zápisy o přerušení
prací, prohlášení o souhlasu s podmínkami, dohody o nových cenách, účetní
záznamy o pracujících a veškeré ostatní listiny týkající se běžné realizace
zakázek;
g) podepisovat ve vztahu k uděleným pravomocím korespondenci adresovanou
na veřejné nebo soukromé zadavatele;
h) udělovat provozní zmocnění v rámci jemu udělených pravomocí;
i) vést vztahy s veřejnými a soukromými subjekty pro veškeré záležitosti a
činnosti prováděné v zájmu Společnosti při realizaci veřejných a
soukromých zakázek;
j) podepisovat pozvánky a jiné potřebné formuláře v rámci výběrových řízení
uskutečňovaných veřejnou nebo soukromou formou, předběžné kvalifikace
uchazeče, odpovědi na žádost o vysvětlení, projevu zájmu o udělení zakázky
jak v režimu dodávky, tak subdodávky a podepisovat k tomu i příslušné
nabídky, a dále projevovat zájem v případech spadajících do oblasti
veřejných a soukromých zakázek s jedinou výjimkou, a to podepisování
korespondence a projevu zájmu, které pro Společnost představují převzetí
závazků;
k) účastnit se výběrových řízení, dražeb, aukcí apod. pro udělení prací ve
formě zakázky, koncese nebo podobně a za tímto účelem vypracovávat a
podepisovat nabídky i v rámci podnikatelského seskupeni s jinými subjekty
a v jakékoli formě a v zastoupení Společnosti podepisovat veškerá potřebná
prohlášení a dokumenty;
l) podepisovat veškerou korespondenci adresovanou shora uvedeným
subjektům nebo korespondenci jakkoli se týkající výběrových řízení;
m) přebírat dokumentaci k výběrovým řízením až do maximální částky
odpovídající 5 000,00 € (pět tisíc euro, 00/100);
n) jakožto zhotovitel uzavírat a podepisovat smlouvy o dílo jak na práce, tak na
služby a smlouvy o dodávce a subdodávce a podepisovat k nim případné
dodatky, scffihlasy s podmínkami a dohody o nových cenách;
o) podepisovat potvrzení a jakékoli zápisy o kolaudaci atd., projednávat
vyrovnání účtů, vznášet případné výhrady a chránit zájmy a oprávněné
důvody společnosti způsobem, který bude povazovat za nejvhodnější;
p) uskutečňovat veškerá formální jednám a řízení o obsazení a vyvlastnění
nemovitosti v rámci společnosti udělených zakázek;
q) uskutečňovat před orgány veřejné správy jak na ústřední, tak místní úrovni a
veřejnými a soukromými subjekty veškerá jednání a vyřizovat záležitosti,
které budou zapotřebí pro získání živnostenských oprávnění, povolení a
jiných souhlasů obecně, pro zápis do zvláštních rejstříků a jiných seznamů,
pro kvalifikaci a uznání Společnosti a pro účast na výběrových řízeních na
práce a služby a dále uzavírat a podepisovat pravidla, dohody a jakékoli
přípravné listiny k těmto řízením s tím, že shora uvedený seznam je pouze
orientační, nikoli však úplný.

Proto bude zmocněnec u všech činností týkajících se shora uvedených
pravomocí podepisovat na účet a v zastoupení zmocnitele a bude
uskutečňovat veškera jednání a vyřizovat veškeré záležitosti, které by byly
potřebné a vhodné pro naplnění shora uvedených pravomocí tak, aby proti
němu nemohlo být nikdy a nikde namítnuto překročeni nebo nedostatek
zmocnění.
Tato plná moc byla udělena bezúplatně a podléhá konečnému vyúčtování.
Zmocnitel tímto činí příslib, že bude jednání shora uvedeného zmocněnce
považovat za platná a schválená, aniž by je bylo třeba dodatečně schvalovat
nebo potvrzovat.
Já, notář, jsem na žádost účastníka vyhotovil tento zápis, který jsem mu
přečetl. Účastník jej na můj dotaz prohlásil za shodný s jeho vůlí a nato jej
schválil.
Tento zápis byl vyhotoven mně důvěrně známou osobu na mechanickém
zařízení a zčásti doplněn mou rukou ve smyslu zákona a pokrývá šest celých
stran dvou listů a část této strany sedmé. Dále pod ním v devět hodin připojil
podpis účastník a já, notář.
Podpis:
Podpis:

c

ITALSKÁ REPUBLIKA
T ato K O P I E je s h o d n á s originálem za lo že n ým
v m é sb írc e listin a byla v y d á n a pro účely P O V O L E N Ě .
v chieti dne 24. června 2016
Giuseppe TRAGNONE
notář v CHIETI
(podpis nečitelný)
k u laté r a z ítk o

TRAGNONE GIUSEPPE FU CAMILLO
NOTÁŘ V CHIETI

APOSTllLÉ
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OTTOBRE 1961)

1. Země: I T A L S K Á

R E P U B L IK A

Tuto veřejnou listinu
2. podepsal

3. jednající ve funkci
4. a opatřil pečetí:

RODEPSÁNQ
5. v C H I E T I

6. dne 27. Č E R V N A 2016

7. kým
8. č. 114
9. pečeť/razítko:

10. podpis:

STÁTNÍ ZÁSTUPCE ITALSKÉ REPUBLIKY
(podpis nečitelný)
kulatě razítko:
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ITALSKÉ REPUBLIKY
- CHIETI (té: na spoji listů)

Jako tlumočník jazyka italského
jmenovaný rozhodnutím Předsedy Mčstského soudu v Praze
ze dne 24. listopadu 1997, Spr. 254/97,
stvrzují, že tento překlad doslovné souhlasí
s textem připojené listiny.
V textu jsem provedl tyto opravy:

žádné

Ncl testu ho dfettuato le seguemi correzioni: nuiln

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č............... deníku.

.
/2 > ? 7 3
L/utto é registnitu nel Libro di traduzioni al N° ď o rd .:................... í í

Odménu účtována za

Compcnsi defínilí cnnscnsualmente per

sir. částkou dle dohody.

Otisk kulaté pečetě a podpis tlumočníka:

l

to, irndutlore děda lingua ilaliana.
nominaio con la Dccisione N° Reg. Spr. 254/97
emessa il 24 novembre 1997 dal Presidente dei Tribunále di Pragu
čertifico che ta tmduzione é conforme lettcmlmcntc
al těsto del documcnto allegato.

C/CC.

Timbro toniio c firma del traduttore:

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Větrný Jeníkov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.4

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ
Společnost GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430,280 02 Kolín III,
doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,
IČO: 281 69 522,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D l modernizace úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev, č. dle Věstníku veřejných
zakázek 527437 (dále jen ,,uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v
zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:
Plná moc ze dne 2. ledna 2017

aby za společnost GEOSAN GROUP a.s. na základě plné moci:
- právně jednali vůči třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání
smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,
a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali
zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a
účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali
nároky a vzdávali se jích.
Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu
k tomuto dokumentu.
V Praze dne 17. 5.2017

GEOSAN GROUP a.s.

< ?)> /& A

V?geosan
GROUP
PLNÁ

MOC

společnost G E O S A N G R O U P a .s „ IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená
, tímto

zmocňuje

aby za společnost G E O S A N G R O U P a. s. na základě této plné moci:

-

právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisováni objednávek a uzavíráni smluv,
zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podáváni nabídek a uzavíráni smluv,
právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnáni, podávali a brali zpět
návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvoláni a jiná podáni, podávali přihlášky a účastnili se
výběrových řízeni, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plněni, uplatňovali nároky a vzdávali se
jich
V rámci výše popsaného jednáni jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele
vždy musí jednat
a dále alespoň jeden z dalších tři zmocněnců.
Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moct
V Praze dne 2. ledna 201J

GEOSAN GROUP a. 8.
Přijímám zmocněni

#

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/347/2016/C
Já, níže podepsaný
advokát vykonávající advokacii
společnosti TSP Legal, advokátní kancelář,
s. r. o., IČO: 29143063
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šestí (6) vyhotoveních podepsal

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Větrný Jenikov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.4

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ
Společnost Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy
společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,
se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,
BIN: 060340007296,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka
[bude doplněno], N ETYKÁ SE - v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D l modernizace úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jenikov, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek 527437 (dále jen „uchazeč"), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v
zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

výčet úkonů, k nimž bylo uděleno zmocnění - zastupování Společnosti s ručením
omezeným „SP Sine Midas Stroy" ve všech organizacích a institucích České republiky
v otázkách účasti ve všech výběrových řízeních, plná moc podávat žádosti, provádět opravy
dokumentace, předávat a přebírat potřebná potvrzení a ostatní dokumenty, předkládat cenové
nabídky, podepisovat protokoly a ostatní potřebné dokumenty, platit platby, podepisovat se a
provádět veškeré úkony spojené se splněním tohoto úkolu - viz. Plná moc.
Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu
k tomuto dokumentu.

V Praze dne 17. 5. 2017

Společnost s ručením Omezeným SP SítiG^JMídas Stroy

AOBEPEUHOCTb
Pccuyó,ii!Ka (Caui.vciait, ropou Acrim a.
CeMHii/jiiiiToe iiio iih a h c n.icííMit m c c in a u u a ro io nma.

Mhi,

r p a n c ž i a m - iH

PecnyÓJiMicn Typunn.

MuMHCrepcraoM BiiyxpeHHiix / l e t PecnyťúniKH KcoaxciaH
PecnvOjniKH [OmxcxaH.

ot

Bbmamioe
10 il)eBpajia 2016; ipaiícaaiiHH

ripo)ic[!BaiomnH no aapeeyPecny6jrmía KaaaxcTaH. Acxana, ripocneicr Ka6aH6afi 6axbipa, uom 13, KBapxiipa 117,
yaocionepei-iHe íihhmoctm M? 025309593, Bbmamioe MmiHcrepcTBOM íocthuhh PecnySmucn
n r

76

M íirv r;i

7 0 1 0

rn n w iiiiu in

I V rn v fíjiL iL -u

k ‘ í i ri í i v r ' T n u

npo;KHiiaioma)i no aupecy; Pecnyórniica KaaaxctaH, A kiio Ohhckum oOaactb,
ropou Aicro6e, yjm ua Ecer baibipa, uúm 107, icnapTiipa 57, yaocxoBepcHne /iiihhocth Mi;
038161964, BbiaaiiHoe MnHHCxepcTBOM BiiyxpeHnHx Hen PecnyS/iHKH Kaaaxcxau o r 0 6 Mapxa
2015; rpancuaiimi PecnyÓJiHicn Ka3axcraH.
npowHBaiowiiii no
a.ipecv: Pccrt)6am<a Kasaxcxait, A íMaimieicui oó/iacrb. ropou Aji.viaTbi. yam ja
P oíw
baKneooň, ,'Iom 83. KBapxnpa 25. yaocroBepeHwe
. iiiumochi Ma020912793, Bhinamioe
MHHHCTepcTBOM iocthuhh Peeuy6jimcu Ka3axcran o ř 30 viasi 2007. iianflíícb yMpeiuiTeaa.viH
T o u a p im ie e ru a c o rp a iiin e iiiio fi OTiíeicTBeimncTi.io «CI1 « C m ie M iiuac C rp o u » , EHH
060340007296. MecxoHaxowuemie: Pccny6;mica Kaaaxcxan, Aicno6nHCKan o6Jiacrb, ropou
Airrooe. y/inua CiviaryjiOBa. uom 9K. cnpamca o rocyuapCTBCHHoň nepepenicrpaunu
lo p n u iB e S o ro um ia oi II vaa 2016 ro.«ia. BbiaaHiifl ynpauacHHOM iocthuhh ropoua A ktoSc
HenapiaM cm a iocthuhh ropoua A ktioohhckoíí o6 lačni.
HacTonmon uoHeDeHiiocTbKi vnonHOMOHHBaeM rr>a,K uihhiiu PecnvS.iHKH T vdiihíi.

aeKačpn 2010 ro aa riocoahCTHOM ' 1‘ypunn b ropoue AcTaHa. npowuBaiom ero no aapccv:
Pecnyn.mifa Ka-jaxc rai-i, ropou Acmi-ui. iipocrieicr ry p a n .u o u 19'L KBapxnpa 6 ,
npeacTaBamb ntiTcpecbi TouapiunecTiia c oi p u iu rie m io íi oTBercrueiiitoci bio « C II
«CiiHe M iia a c C T p o ií» bo Bcex opramrtaunnx ii v iipeiineHnnx MeuiCKOfi Pecny6;iHKn. nn
Bonpocy yoaermi no nce.\ Tcnuepax. umí Licro npoocim uiHťicM iip.ioo noaasaxb iamueiuie.
ocym e a b /hi rb iioiipauicu no uoicyivieHTauHH. euaBart h noayucirb neofíxouHMbie cnpaBKH h
npyriie uoicvMeiiTbi. nouaBarb ueHOBbie npeuuojiceHHH. nounuchiBaTb npoxoKOJia H npyine
iieoóxo.uiMbie .lOicyiueHTM, oiuwuuiBaib n.nare;i(n. pacmicbiBaibcsi h Bbmo/iiisnb Bce ueňcTBHíi.
cBíiíaHHbie c BbinoJiiieHHCM nacTOmnero nopy-ieHun.

líp u nouimcaiiHH iiacTOJimcro H cvM eirra. Mbt nouxBepacuaeM. hto n aeecnoeoSB jcm
He orpaHHHeuw, n o a oneKOÍi. noné‘iHTenbCXBO;M, naxpoiuoiceM ne coctuhm. ne HaxoiiHMCH u
coclOíiiiHH uapiíOTHHecicoro, xoiccHHecicoio. auKoronbiioro onbaiieHiia. no coctosiuhio iflopoBbH
Mopicem ocyLiiecxiiJitiib h xaiuHUiaxb cboii npaBa h ncnoBHsiTb oSsnanHOciM, hc crpanacM
t ion k9 .ui! íimii. viorymiiMH npenBiciBOium. ocom aum o c y m noanucbiRaeMoro laíinneHHa. a
raK?ice iiofli BepwcuieM. mto hc iiaxoui-iMoi nou BnnamieM xaOjiyaciieHHH, oÓMana, iiacn.xHíi.
yrpoati. x.ioHaMepeiinoro coniauiehnír n.m crc-ienHJi r $ n « b i \ oóctom rejibera
Texci HacvoHuicfi aoBepeHiiocxti HanvicaH c iia m H cjioh. hrmh n p o w fa n , cMbicji.
xiumcHHe n iipaiioobie nocxenciRHa aam ioro nonpm inhH oro aeflcTBHii hum Horapnycovi
pax-bficHCHbí h cocnnercTByioT hbujhm ucWcxBHTe/ibHbi\i naMepeHUJiM. u aajibueíiuieM nmcaKHx
n p e ic i ni 11 u e J b ne o),ac.vi
ilonepeim ocT b iib u n n a cpoicoM na ip n roun.
C M O T P H T E H A O B O PO i I

CojicpwaHHs cr. 167-171 f p a > i u a n c i c o i o rconcKca PiíciiyGaiuoi K a i u x c x a i J . a
uymcra 2 c ra ib u 18 3aicona « 0 Hoxapnaxe» h u m
H oxapnycoM
p a 3 b H C H e n b i, c o z t e p ^ ^ r
cootBeTCTByex naiu hm aeacTBHTejibHhiM HaiviepeHHííM.
ComacHO, cxaxujiM 4, 8 3aicona « 0 a3Liicax b Pecny6j»ncn KaaaxcTaH» zlOBepMfj
intfiBHJUi wejiaime, hto Gm xei<cx HacTOJiiueň aouepeHHocxH 6bUi HaneKaxaH HOTapnycom
pyccKOM H3biKe, pyccKHM H3B1KOM BJiaiieeM cbo S o a h o , b nepeBOiíMHKe He HyíKflaeMca.

Tei<cT aonepeHHOCTH c pyccKoro jnt.iKa na TypeuKHíí aabiK ycTno nepeae,aeg
rpancijaHHHy Pecnyó/iwcn Typun«,

floiímtcb

H o /in H C b

flo iin r ic u

rioAnucb

lloanncb
T e K d iio B c p e n H O c x H c p y c c t ío r o tn b iiía n a x y p e u K n ň n3biic y c r u o n ap e B C iie H

mhoh

.

CeMnamunroe inoiin ane tmciimh tuecrm iiuiuroro roaa. 51, HMaHryjioBa 3apnHa
TarHpoBHa, Hoxapnyc HOTapHajibHoro oKpyra ropoiia A crana, fleňcxuyKjmHři Ha ocHOBaHHH
rocy iapcTneHnofi anueKxtm Kb 12012460. nhiaaHiiOH 27 ceHmSpa 2012 roiia KoMHTeroM
pei HcipauHonHofi cjtyJixSbi n otcujaHmt npuuoBOM homolku M mm cxepcrBa locxmllhmh
PecnySjuiKH Ka3axcxaH, ynocxoBepjito. Lixo npiiBCKenHaa umiijc aoBepennocxb. coBepujena
jihhho abhbujhmhch KO mhc, rpaiiínaHHHOM PecnySmiKH Typun5i, ByaaH
M cxmct
ilti^buiiwioivi, rpajifiiaHHHOM PecnyGjiHKH Ka3axcxaH, IfyiT birium /IjiacoiU M p n a p y jib i.
rpaHc^anKOH PecnyGaHKH Kd3axcxan, HiviaHKyjiuuoíi IiaHy ToííraiioBHoíí, rpaacaaHHHOM
PecnvS.XHiCH Ka'jaxcxaH. Ejieyicy/iOBbiivi /l,apxaiio\i HypJinnoairieivi b mocm npHCyxcxBnn.
Jln iiHOcxb aoaepiixeneň yexaHOBJíeHa, aeecnocoĎ nocib npoBepeHa. YcxHbiň nepeBOK rexcxa
ilOBcpBHhocxh c pyccKoro jntiKa Ha xypemcHH fiibiK CKenaH nepeBoziMHKOM MeaeuiuBoii
Canneíí ApiviaHKbiibi. no/uinHHOCTb kokohch icoxoporo CBiwexeabCiByto. JlwHHocTb
ncpeBoaMHKa ycranoBaeHQ, KeecnocoGnocXb h ero noJiHOM04Hsi npoBepeHbi.
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( Convenlion de la Haye du 5 octobre 1961 )
1. En: Ka3aK;cTaH Pecny6/iM Kacbt
Pays, Country
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2,

ROÍÍ
ICTli

L e present acte public, This public docum ent
_________________ H M aHrvnoBa 3.T._________________ kojí Koitnbi
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3,

_____________________ w e K e m e
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H O T a o n v c ___________
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Certified
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10 Ko/ibi__
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lu a v c b íM

kvhí

překlad z ruského iaivka
neneuon Ha 'lemcKHil «3fain

První strana dokumentu:
PLNÁ M O C
Kazašská republika, město Astana
Sedmnáctého června roku dva tisíce šestnáct
My, občan Turecké republiky,
v Turecké
republice.
bvtem na adrese:
povolení k pobytu cizince č.
vydaný
Ministerstvem vnitra Kazašské republiky dne 10. února 2016; občan Kazašské republiky
vAkťubinské oblasti,
, bytem na adrese:
průkaz totožnosti č.
vydaný Ministerstvem spravedlnosti Kazašské republiky dne 26. března 2010; občanka Kazašské
republiky
v Žambylské oblasti,
průkaz totožnosti č.
republiky dne 06. března 2015; občan Kazašské reoublikv
v Žambylské oblasti,

vvdanv Ministerstvem vnitra Kazašské
bytem na adrese:

průkaz totožnosti č.
, vydaný Ministerstvem spravedlnosti Kazašské republiky dne 30. května 2007, jako
zakladatelé Společnosti s ručením omezeným „SP „Sine M idas Stroy", BIN 06340007296, se sídlem:
Kazašská republika, Akťubinská oblast, město Aktobe, ulice Smagulova, dům 9K, potvrzení o změně
státní registrace právnické osoby ze dne 11. května 2016, vydané Správou justice města Aktobe
Departementu justice města Akťubinské oblasti,
touto plnou mocí zplnomocňuji občana Turecké republiky,

aby zastupoval zájmy Společnosti s ručením omezeným „SP „Sine M id a s Stroy" ve všech
organizacích a institucích České republiky v otázkách účasti ve všech výběrových řízeních, pročež mu
udělujeme právo podávat žádosti, provádět opravy dokumentace, předávat a přebírat potřebná
potvrzení a ostatní dokumenty, předkládat cenové nabídky, podepisovat protokoly a ostatní
potřebné dokumenty, platit platby, podepisovat se a provádět veškeré úkony spojené se splněním
tohoto úkolu.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že nemáme omezenou právní způsobilost,
nemáme opatrovníka, spéci, nebo patronátem, nejsme ve stavu narkotického, toxického,
alkoholového opojeni, zdravotní stav nám dovoluje provádět a chránit svá práva a plnit povinnosti,
netrpíme onemocněními, která mohou bránit porozumění podstatě podepisovaného prohlášení, a
také potvrzujeme, že nejsme pod vlivem omylu, podvodu, násilí, vyhrožování, zlomyslných dohod
nebo v tísni.
Text této plné moci byl sepsán podle našich slov, přečetli jsme jej, smysl, význam a právní
důsledky tohoto notářského úkonu nám notář vysvětlil a odpovídají našim skutečným záměrům a
v budoucnu nebudeme mit žádné připomínky.
Plná moc je vydána na dobu tří let.
VIZ. ZAD NÍ STRANA
Druhá strana dokumentu:
Obsah §§ 167 - 1 7 1 Občanského zákoníku Kazašské republiky, a také odst. 2 § 18 Zákona „O
notariátu" nám notář vysvětlil, obsah odpovídá našim skutečným záměrům.

V souladu s §5 4 a 8 Zákona „O jazycích v Kazašské republice" zmocnitelé vyjádřili přání, aby
byl text této plné moci notářem vytištěn v ruském jazyce, ruský jazyk ovládáme velice dobře a
překladatel není potřeba.
Text plné moci z ruského iazvka do tureckého iazvka ústně tlumočila občanovi Turecké
republiky

Podpis
Podpis
Podpis
Podpis
Podpis

P o d p i s v. r.: n e č it e ln ý
P o d p is

v. r.: n e č it e ln ý

P o d p i s v. r.: n e č it e ln ý
P o d p i s v. r.: n e č it e ln ý
P o d p i s v. r.: n e č it e ln ý

Text plné moci jsem z ruského do tureckého jazyka ústně přetlumočila.
Sedmnáctého června roku dva tisíce šestnáct. Já,

, notář

notářského okruhu města Astana, jednající na základě státní licence č. 12012460 vydané dne 27. záři
2012 Výborem registrační služby a poskytování právní pomoci Ministerstva spravedlnosti Kazašská
republiky, potvrzuji, že plnou moc vydali občan Turecké republiky,
Kazašské republiky
__

občan

, občanka Kazašské republiky

občan Kazašské republiky

, v mé přítomnosti. Totožnost

zmocnitelů byla zjištěna, způsobilost k právním úkonům prověřeny. Ústní přetlumočení textu plné
moci z ruského jazyka do tureckého jazyka provedla překladatelka
pravost jejíhož podpisu ověřuji. Totožnost překladatelky byla zjištěna, způsobilost k právním úkonům
a její kompetence byly prověřeny.
Zaregistrováno v rejstříku pod č. 5878
Zaplaceno: 2333 tenge
Notář
P o d p i s v. r.: n e č it e ln ý
Kulaté notářské razítko se státním znakem:
(v kazašském jazyce)
Třetí strana dokumentu:
Apostila v kazašském jazyce
Kulaté razítko se státním znakem:
(v kazašském jazyce)
Čtvrtá strana dokumentu:
Obdélníkové razítko:
(v kazašském jazyce)
Kulaté razítko se státním znakem:
(v kazašském jazyce)

7
TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA
Jako tlumočnice jazyka ruského, jmenovaná rozhodnutím Krajského
soudu v Hradci Králové ze dne 07. března 1997 pod číslem jednacím
4095/96 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.
Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem
deníku.
Počet přeložených stran..... é>.......

Podpis tlumočníka:
v Tmani d n e -----

£OnOJIHEHHE IIEPEBO/ULHKA
B KaMecTse nepeBOUHiuca pyccKoro tnbiKa, Ha3HanenHoro pememieivi
OSjíacTiioro cyaa b r. Tpa^eu KpajioBe c 07-ro MapTa 1997 r. nozt Hoiviepoivi
TteJia 4095/96 noflTBepa^aio, hto nepeBOď cooTBeTCTByeT TeiccTy
npucoeaH H eH H oro flOKyivieHTa.

PaooTa nepeBOďHHKa 3aperncTpnpoBaHa nozi Homepoivi
KHiire nepeBoaoB.
KojnmecTBo cTpaHiiu nepeeofla j i

noTtnHCb nepeBOďMui$a:
TiviaHb, / l a T a : .........

_

Z .X 1 ? B

__

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Včtmý Jeníkov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: D l modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný
Jeníkov
Společnost „TG S JO IN T V EN TU R E“
Vedoucí společník: Toto S.p.A. C ostruzioni G cncrali,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
IČ: 02208250692,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,
Společník 2: GEOSAN G R O U P a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430,280 02 Kolín III,
doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,
IČ: 281 69 522,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,
Společník 3: Společnost s ručením omezeným SP Sine M idas Stroy
společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,
se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,
B IN :060340007296,
zapsaná v obchodním rej stříku vedeném [bude doplněnoj- oddíl-tbude doplněnojr-vložka-tbude
doplněno], NETÝKÁ SE - v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D l modernizace úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek 527437 (dále jen „uchazeč41),
prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:
M ateriál
Asfaltové směsi frézované a vybourané
Suť z vybourané cementobetonové vozovky
Kamenné obrubníky
Betonová dlažba zámková
Lomový kámen
Ostatní ocel
Betonová svodidla

M nožství

Jed n o tk o v á cena
72 642
166 171
252
0
456
1 292
596
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Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený
materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém
množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého
množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora.
Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého
materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na
přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč
tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.
Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 17.5.2017
Společnost „TG S JO IN T V EN TU RE“

Toto S. d.A. Costruzioni Generali

GEO SA N G R O U P a. s.

O
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Společnost s ručením omtzenvm S ř Sine Midas Strov

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6

HARMONOGRAM A ROZDĚLENÍ PRACÍ
Společnost „TG S JO IN T V EN TU R E“
Vedoucí společník: Toto S.p.A. C ostruzioni G enerali,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
IČ: 02208250692,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH -160647,
Společník 2: GEOSAN G R O U P a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,
IČ: 281 69 522,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,
Společník 3: Společnost s ručením omezeným SP Sine M idas Stroy
společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,
se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,
B IN :060340007296,
zapsaná-v-obchodním rej stříku-vedeném [bude doplněno]- oddíl-[buáe-áoplněno-Jr vložka [bude
doplněno], NETÝKÁ SE - v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D l modernizace úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek
527437 (dále jen „uchazeč"), tímto
uvádí, že
při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:
1.

postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem
dokončení stavby v následujících krocích: viz. příloha stručné schéma postupu při
realizaci stavby,

2.

dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí
je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram
technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován
prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky
stanovenými ve Smluvních podmínkách.

3.

realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní
kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče,
nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané
společně s uchazeěem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví
osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo
osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní
dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je
předmětem této zakázky: Pokládka CB krytu a provedení pokládky vrstvy recyklace a
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provedení pokládky vrstvy cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod
cementobetonovým krytem dle dílu 5 zadávací dokumentace - Výkresy).
V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

Výkon Činnosti zástupce
stavbyvedoucího

B lil VAR as.
Řehořova 42, 130 00 Praha 3 • Žižkov

0.3%

Projektová dokumentace

I IB II Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova S, 602 00 Brno

0.8%

Dálniční systém SOS

SITEL, spol. s r.o.
Baarova957/ 15. 140 00 Praha 4

2,6%

Dopravní telematika
VegctaCnf úpravy
Portály dopravního znaCcni
PromCnnč dopravní znaCcni

Časosbémé video

Geodetické práce

Dopravnč-inžcnýrská opatřeni

Dočasná betonová svodidla
Trvalé dopravní znaCcni •
svislé

CROSS Zlín, a s.
Hasičská 397. Louky, 763 02 Zlín
Zahradnické úpravy s.r.o.
Žcrotfnova 112
675 71 Námčšť nad Oslavou
OK Třebcstovicc, a.s.
Tovární 164,289 12 Třebcstovicc
ZN AČKY PRAHA s.r.o.
Černý Vůl Č. p. 90
252 62 Statcnicc
SludioLumira s. r o.
Eduarda Pclišky 2215,250 01
Brandýs nad Labcm-Stará Boleslav
Geodézie Ledeč nad Sázavou s r.o
Kožclská 225
58401 Ledeč nad Sázavou
GEFAB CS, spol. s r.o
Švédská 5
620 00 Brno
MABA Prcfa spol. s r.o
Čtvrť J. UybcSc 549,391 81 Veselí
nad Lužnici
ZNAKOM s.r.o.
Rybníček 12.602 00 Brno

% hodnoty
poddodávky
z Nabídkové ceny
stavby

1.2%
0,2%
0.2%
0,3%

0,1%

1,5%

1,2%

3.2%
0,2%

Trvalé dopravní znaCcni vodorovné

GEFAB CS, spol. s r o.
Švédská 5
620 00 Brno

0,5%

Frézováni

HT ROAD s.r.o.
Rišova 2, Bmo 641 00

0,6%

Rekonstrukce mostů, betonáž
mostů

Společnost T A.Q. s r.o
Fctrovská 1002/59, Praha 6, Dejvice
16000

5.6%

Ocelová svodidla

SVODIDLA s.ro.
Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč

4.8%

Sanace propustku

Wombal s.r.o.
Březinova 23,616 00 Bmo

0,1%

Protihlukové stény

ŽPSV as.
Třcbfzského 207,687 24 Uherský
Ostroh

1,3%

Zkušenosti z obdobných
staveb (uvést detaily)
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Prefabrikované nosníky

KŠ PREFA s.r.o.
Ohradni 1394/61. 140 00. Praha 4 Michle

1.4%

Prefabrikované obloukové
nosníky

ABM Mosty s r o
V celnici 1031/4.11000 Praha

2.6%

Mostní izolace

ASEl.spol s ro
Cep 35, Bmo-střcd 602 00

03%

Bourací práce na dálniíniéh
mostech a nadjezdech

Trcports.ro.
Piítékova 782/3, 149 00 Praha 4 Chodov

0.8%

CELKEM %

2 9 ,8 %

______________

1

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného
rozsahu prací.
Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na
pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu
zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny.
V Praze dne 17.5.2017
Společnost „TG S JO IN T V EN TU R E“

T b tií S .n .A . r n s tr u / in n i Č eH crali

GEOSAN GROiUřTPs.
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Společnost s ručením firtnczčilým Sť SintVVIidas Stroy

Příloha:

Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování,
betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.
Stručné schéma postupu při realizaci stavby
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Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec
Stavební práce v otevřeném fizeni

EXIT 104 Včtmý Jeníkov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS
Společnost „TGS JOINT VENTURE“
Vedoucí společník: Toto S.p.A. Costruzioni Generali,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
IČ :02208250692,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,
Společník 2: GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocníce 430,280 02 Kolín III,
doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,
IČ: 281 69 522,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,
Společník 3: Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy
společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,
se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,
B IN :060340007296,
zapsaná-v-ebehodmm rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude
doplněno], NETÝKÁ SE - v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D l modernizace úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek 527437 (dále jen ..uchazeč"'),

tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit

účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby
(RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a
účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou (včetně zejména
technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby
(RDS) se bude podílet následující osoba:
Název / jméno

IČ / datum narození

S íd lo/b yd liště

zaměstnanec GEOSAN

GEOSAN GROUP a.s.
IČO: 281 69 522

GEOSAN GROUP a. s.
sídlo: U Nemocnice 430,
280 02 Kolín III

GROUP a. s. autorizovaný inženýr
v oboru dopravní stavby a
mosty a inženýrské
konstrukce (dle vyjádření
ČKAIT je součástí tohoto
oboru i statika a dynamika
staveb)

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízeni

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Větrný Jeníkov

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby
(RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Praze dne 17. 5.2017
Společnost „TGS JOINT VENTURE“

ťotň S. d.A. Costruzioni Géberali

GEOSAN GROUP a. sj

Společnost s ručeníni oťhcžcnýňrSIASite Midas Stroy

Příloha: Vyjádření ČKAIT o rozsahu oboru mosty a inženýrské konstrukce

PLÁN VÝSTUPNÍCH KONTROL REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY
Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Vřlrný Jenlkov
obsah

účastnici

kontrola

vstupní výrobní výbor

zadáni rozsahu prací RDS,
předpokládaná úpravy vůči DZS

projektant DZS, projektant RDS, objednatel
zhotovitel, (následný správce), zodpovědná
osoba výstupní kontroly

koncept RDS

vypracováni konceptu RDS

projektant RDS

zapracováni připomínek ke
konceptu

projektant RDS

závěrečný výrobní výbor

projednání připomínek

projektant RDS. objednatel, zhotovitel
(nás cdný správce) zodpovědná osoba
výstupní kontroly

RDS • čistopis

zapracováni projednaných
připomínek

projektant RDS

objednatel, zhotovitel, zodpovědná osoba
výstupní kontroly

objednatel

schváleni RDS objednatelem

uvolniní RDS k realizaci

V Praze 17 5 .2 0 1 7

Společnost „TGSJOINT VKNTURE'

zhotovitel

objednatel, zhotovitel, aulorský dozor připomínky, zodpovědná osoba výstupní kontroly

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Větrný Jenikov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.8

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ
Obchodní firma vedoucího účastníka: Toto S.p.A. Costruzioni Gcncrali
Sídlo vedoucího účastníka: Chíeti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410
IČ: 02208250692, DIČ: IT 02208250692
Zápis v obchodním rejstříku: CH-160647
Telefon

Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky ):
Netýká se
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: Netýká se
Telefon / Fax Netýká se
Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i)

GEOSAN GROUP a. s.
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČ: 281 69 522

ii)

Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy
společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,
Sídlo: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,
BIN: 060340007296

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:
TGS JOINT VENTURE
Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a
nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny
ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních
účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky
sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení (,,Smlouva“)
í)

Datum uzavření: 1.7. 2016

ii)

Místo: Praha

iii) Příloha - Společenská smlouva

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízeni

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Vétmý Jeníkov

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci
zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich
Toto S.p.A. Costruzioni Generali - stavební práce - podíl 40% z celkového objemu
prací a dodávek,
GEOSAN GROUP a. s. - stavební práce - podíl 40% z celkového objemu prací a
dodávek,
Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy - stavební práce - podíl 20 %
z celkového objemu prací a dodávek
V Praze dne 17. 5. 2017
Společnost „TGS JOINT VENTURE“

SP O L E Č E N SK Á SM LO U V A

JOINT VENTURE
A G R EEM EN T

uzavřená dle § 2716 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník
v souvislosti s realizaci díla
„D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90
Humpolec - EXIT 104 Větrný Jenfkov"

entered into pursuant to Section 2716 et seq
of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code
in connection with reaíisation of the work
" D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90
Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov’’

„TGS JOINT VEN TU RE"

"T G S JOINT VEN TU R E"

ČI. I

Article I
Contracting Parties

Smluvní strany

Toto S.p.A. Costruzíoni General!

Toto S.p.A. Costruzíoni Generali

společnost existující podle práva Italské
republiky
se sídlem Chieti, Viale Abruzzo n. 410,
Italská republika
DIČ: IT 02208250692
zastoupená:
panem

a company incorporated under the laws of
Italy
with registered office in Chieti, Italy, Viale
Abruzzo n. 410
VAT Registration Number IT 02208250692
represented by Mr

dále jen „vedoucí společník"

(hereinafter “Managing Partner”)

a

and

G E O SA N G R O U P a. s.

G EO SA N G R O U P a.s.

se sídlem Kolín lil, U Nemocnice 430, PSČ
280 02
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zastoupená:

registered seat: Kolín III, U Nemocnice 430,
280 02
Company Identification No.: 281 69 522
Tax ID No.: CZ28169522
represented bv:

bankovní sooiení:
číslo účtu:

Bank details:
Account No.:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

registered in the Commercial Register at the
Municipal Court in Prague, Section B, Filé
1

12459

12459

dále jen „společník 2“

(hereinafter the "Partner 2”)

a

And

SP

Limited Liability Company S P Sine M idas
Stroy

společnost existující podle práva Republiky
Kazachstán
se sídlem 9K Smaguiova st., Aktobe,
Aktobe Oblast, Republika Kazachstán
BIN: 060340007296
zastoupená panem

a company incorporated under the laws of
Republic of Kazakhstan
with registered Office in 9K Smaguiova st.t
Aktobe,
Aktobe
Oblast,
Republic
of
Kazakhstan
B IN :060340007296
represented by Mr

Společnost s ručením
Sine M idas Stroy

omezeným

(hereinafter the "Partner 3")
dále jen „společník 3“
(vedoucí společník a společník 2 a
společník 3 jsou dále uvádění společně
jako
„smluvní
strany"
nebo
jako
„společníci" a každý z nich samostatně
jako „společník")

(The Managing Partner and Partner 2 and
Partner 3 stialí be referred to jointly
hereinafter as the "Contracting Parties"
and/or as the Partners,
and each
separately as a "Partner",)

ČI. II
Účel společnosti, název společností

Article II
Joint Venture purpose, name
1.

1. Společnici touto smlouvou vytvářejí
společnost:
a) za účelem vypracováni a podáni
společné nabídky do zadávacího
řízeni pro zadáni veřejné zakázky s
názvem „D1 modernizace - úsek 12,
EXIT 90 Humpolec - EXIT 104
Větrný Jeníkov* (dále jen „veřejná
zakázka'1),
zadávané
veřejným
zadavatelem Ředitelství silnic a
dálnic ČR, se sídlem Praha 4,
Nusle, Na Pankráci 546/56, IČO:
65993390 (dále jen „zadavatel"),
číslo
VZ
527437
(dále
jen

By entering into this Agreement, the
Partners establish a joint venture:
a) for the purpose of preparation and
submission of a joint bíd for a tender
for the public contract entitled "D1
modernizace - úsek 12, EXIT 90
Humpolec EXIT
104 Větrný
Jeníkov" (hereinafter the "Public
Contract"), assigned by the public
Contracting Authority Ředitelství silnic
a dálnic ČR, seated at Praha 4,
Nusle. Na Pankráci 546/56, Company
ID No.: 65993390 (hereinafter the
"Contracting
Authority"),
public
contract no. V Z 527437 (hereinafter
the "Tender").

„zadávací řízení");

b) za účelem společného provedení
veřejné zakázky (díla) v případě
úspěchu v zadávacím řízeni, a to v
rozsahu a za podmínek sjednaných
ve smlouvě o dílo uzavřené mezi
zadavatelem, jako objednatelem na
straně jedné, a společníky, jako
zhotovitelem na straně druhé (dále

b) for the purpose of joint realization of
the Public Contract (Work) in the
event of success in the Tender, in the
scope and under the terms agreed
upon in the contract for Work entered
into
between
the
Contracting
Authority as the Client and first party
and the Partners as the Contractor
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jen „smlouva se zadavatelem").

and second party (hereinafter the

"Agreement with the Contracting
Authority").
2. Pro
úspěšné
dosažení
účelu
společnosti se společníci zavazuji
vyvíjet činnost směřující k dosaženi
sjednaného
účelu
způsobem
stanoveným v této smlouvě a zdržet se
jakékoliv
činnosti, jež by mohla
znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto
účelu.
3.

2

For successful achievement of the
purpose of the Joint Venture, the
Partnere agree to carry out activities that
will lead to the achievement of the
agreed purpose in the manner specified
herein and to refrain from any activities
that could prevent or hinder the
achievement of this purpose

Společnost bude označována názvem:
„TGS JOINT VENTURE” (dále jen

The Joint Venture shall be referred to as
'TG S JOINT VENTURE" (hereinafter the
"Joint Venture").

„společnost").
4.

Společnost bude sídlit na adrese:
GEOSAN GROUP a. s„ U Průhonu
1516/32, 170 00 Praha 7.

3. The Joint Venture will háve its Office at:
GEOSAN GROUP a s„ U Průhonu
1516/32, 170 00 Praha 7,

Čí. III
Vznik a zánik společnosti

Article lil
Creation and expiration of the Joint
Venture

1.

Členství společníka vzniká uzavřením
této smlouvy a trvá po celou dobu
existence práv a povinnosti plynoucích
z
předložené
společné nabídky,
případně ze smlouvy se zadavatelem,
jejímž
předmětem
bude realizace
veřejné zakázky.

1. The Partnere' membership shall be
established upon the signing hereof and
shall last for the entire duration of the
existence of the rights and duties
stemming from the submitted joint bid or
from the Agreement with the Contracting
Authority, the subject of which will be the
realization of the Public Contract.

2

Společnost zanikne v případě

2. The Joint Venture shall end if:

(a)

že zadávací řízení bude zrušeno, a
to dnem jeho zrušení;

a)

the Tender is cancelled, on the dáte
of its cancellation;

(b)

že zadavatel vydá rozhodnutí o
přiděleni veřejné zakázky svědčící o
tom,
že
příslušná smlouva na
provedení veřejné zakázky nebude
uzavřena se společníky, a to dnem
nabyti právní moci tohoto rozhodnutí,
případné po vrácení veškerých jistot
za nabídku, dojde-li k němu později;

b)

the Contracting Authority issues a
decision to
assign the
Public
Contract,
indicating
that
the
respective agreement on realization
of the Public Contract will not be
entered into with Partnere, as of the
dáte the decision legally takés effect
or following the return of all
guarantees for the bid, if it takés
plače láteř;

(c)

splněni
společníků
vyplývají ze
smlouvy” se

c)

fulfillment of all of the Partnere’
obligations towards the Contracting
Authority stemming from the joint bid
and from the Agreement with the

veškerých
závazků
vůči zadavateli, které
společné nabídky a ze
zadavatelem (tj včetně
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Contracting Authority (including the
fulfillment of all obligations stemming
from the provided guarantee for
qualíty);

splněni všech závazků vyplývající z
poskytnuté záruky za jakost

(d)

3.

ostatních důvodů stanovených v §
2744 občanského zákoníku

other reasons specified in Section
2744 of the Civil Code;

Ustanovení odst. 2 písm a) a písm b)
tohoto článku se neuplatní v případě, že
se společníci rozhodnou podat:

3. The provisions of paragraph 2 (a) and b)
of this Article shall not be applied if the
Partnere decide to lodge:

(a) námitku dle § 110 a násl, zákona č
137/2006
Sb.
o
veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, nebo

(a) an objection pursuant to Section 110
et seq. of Act No. 137/2006 Coll., on

(b) návrh
na
přezkoumání
úkonů
zadavatele při zadávacím řízení u
Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže, nebo

(b) a request for re-examination of the
Contracting Authority's steps during
the Tender, lodged with the Office for
the
Protection
of
Economic
Competition, oř

(c) žalobu proti rozhodnutí vydanému v
řízení
o
přezkoumání
úkonů
zadavatele
při zadávacím
řízení
vedeném u Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, včetně řízeni
o kasační stížností

(c) a lawsuit against a decision issued in
proceedings regarding re-examination
of the Contracting Authority's steps
during the Tender, conducted at the
Office for the Protection of Economic
Competition, including proceedings
regarding a čase complaint.

4. Jato společenská
účinná:

O

d)

smlouva

Public Contracts, as amended oř

zůstane

4. This Joint Venture
remain in effect

Agreement

shall

a) v případě, že nabídka nevede k
uzavřeni smlouvy se zadavatelem,
až do skončeni zadávací íhúty
stanovené
v
zadávacích
podmínkách či dle jejího výslovného
prodloužení,
a
dokud
nejsou
vráceny všechny jistoty za nabídku,

a) if the bid does not lead to the signing
of the Agreement with the Contracting
Authority, until the end of the contract
awarding deadline stated in the
Terms of the Tender or its expressed
extension, until all guarantees for the
bid are returned;

b) v případě uzavření smlouvy se
zadavatelem do okamžiku skončení
smluvní záruční doby, vrácení jistoty
nebo obdržení a rozdělení poslední
platby od zadavatele a splněni
všech závazků vyplývajících z
veřejné zakázky a uzavření všech s
ni souvisejících účtů, podle toho, co
nastane jako poslední.

b) if the Agreement with the Contracting
Authority is signed, until the moment
the contractual guarantee period
ends, the guarantee is returned or the
last payment from the Contracting
Authority is received and divided up
and all other obligations stemming
from the Public Contract are fulfilled
and all related accounts are dosed,
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depending on which happens first.

ČI. IV
Právní postavení společníků

Article IV
Partners' legal position

1. Společnost není právnickou osobou,
nemá
způsobilost
k právům
a
povinnostem a nezapisuje se do
obchodního rejstříku ani do jiného
rejstříku právnických a fyzických osob
ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb

1. The Joint Venture is not a legal entity,
does not háve the authority to exercise
rights and fulfill obligations, and shall not
be entered into the Commercial Register
or into any other registers of legal entities
and individuals under Act No. 304/2013
Coll

2.

Společnost není samostatnou účetní
jednotkou ani plátcem daně z příjmů.
Touto jednotkou a plátcem je každý ze
společníků sám.

2. The Joint Venture is not an independent
accounting unit, nor is it an income tax
payer. Instead, each of the Partners
alone is such unit and payer.

3.

Společníci jsou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých
v souvislosti
s veřejnou
zakázkou
zavázáni
společně
a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trváni jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky
a smlouvy se zadavatelem.

3

The Partnere are bound jointly and
severally
towards
the
Contracting
Authority and third parties as a result of
any legal relationships established in
connection with the Public Contract, for
the duration of fulfillment of the Public
Contract and for the duration of any other
obligations stemming from the Public
Contract and/or from the Agreement with
the Contracting Authority.

4. Toto je vedoucím společníkem, který
bude oprávněn jednat za všechny
ostatní společníky a přijímat závazky a
pokyny pro a za každého ze společníků.

4. Toto shall be the Managing Partner and
will be entitled to act and accept
commitments and instructions for and on
behalf of the other Partnere.

5. Příjem plateb od zadavatele a jejich
distribuce
mezi *' společníky,
po
odsouhlaseni
ostatními
společníky,
bude
odpovědnosti
vedoucího
společníka.

5. Receipt
of
payments
from
the
Contracting
Authority
and
their
distribution among the Partners, with
previous consent of other partners, shall
be the responsibility of the Managing
Partner.

ČI. V
Práva a povinnosti společníků navzájem

Article V
Partners' mutual rights and obligations

1. Každý ze společníků je povinen vyvíjet
činnost
k
dosažení
sjednaného
společného
účelu
společnosti
způsobem a v rozsahu stanoveném
touto smlouvou.

1.

Each Partner is required to develop
activities to achieve the agreed joint
purpose of the Joint Venture in the
manner and in the extent specifíed
herein.

2. Společník
vykonává
činnost
pro
společnost osobně. Společník není
oprávněn, členství ve společnosti zřídit

2

Each Partner shall carry out activities for
the Joint Venture personally. Neither
Partner is authorized to delegáte his

""I

jiné
osobě.
Práva
a
povinnosti
vyplývající z této smlouvy může jeden
ze společníků převést na třetí osobu jen
s předchozím písemným souhlasem
ostatních společníků.

membership in the Joint Venture to
another person. Either Partner may
transfer their rights and obligations to a
third party only with the other Partners’
prior written consent.

3. Společníci se dohodli, že veřejná
zakázka bude v rámci společnosti
prováděna společníky společně, a to
prostřednictvím společného řídícího
(realizačního) týmu s tím, že na činnosti
společnosti, na majetku získaného
společnou činnosti a na zisku nebo na
ztrátě se společnici podílejí v tomto
poměru:

3. The Partners háve agreed that the Public
Contract will be realized within the Joint
Venture by all three partners jointly, via a
shared management (realization) team,
and the Partners shall participate in this
proportion
in the
Joint Venturďs
activities, the Property acquired through
their joint activities and the profit and/or
losses:

a) vedoucí společník
b) společník 2
c) společník 3
4.

40 %
40 %
20 %

a) Managing Partner
b) Partner 2
c) Partner 3

Rozhodnutí o záležitostech Společnosti
se přijímají jednomyslně, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

40%
40%

20 %

4. Decisions
regarding
Joint
Venture
matters shall be adopted unanimously,
unless otherwise stated herein.

ČI. VI
Správa společnosti

Articie VI
Administration of the Joint Venture

1.

O všech otázkách, které se týkají
spravování
společných
záležitostí
společnosti,
rozhodují
společníci
jednomyslně.

1. The Partners shall decide unanimously
regarding all issues relating to the
administration of the Parties' joint
matters.

2.

Smluvní
strany
následujícím:

na

2. The Contracting Parties háve agreed on
the following:

a) nabídka
na
realizaci
veřejné
zakázky bude podepsána a podána
všemi společníky, s jednomyslným
souhlasem všech společníků.

a) the bid for realization of the Public
Contract will be signed and submitted
by all Partners, if unanimously agreed;

se

dohodly

b) the Partners shall jointly carry out the
submission
of
the
bid
and
performance of all steps related to
participation in the Tender, including
the submission of objections against
the Contracting Authority's steps in the
Tender;

b) společníci budou společně jednat ve
věci podané nabídky a provádění
veškerých úkonů spojených s účasti
v zadávacím
řízeni,
včetně
podávání námitek proti úkonům
zadavatele v zadávacím řízení;

c) the Contract for Work (including
amendments
thereto)
with
the
Contracting Authority, the subject of
which will be realization of the Public
Contract, will be signed by all
Partners;

c) smlouva o dílo (vč. dodatků) se
zadavatelem, jejímž
předmětem
bude realizace veřejné zakázky,
bude podepsána všemi společníky;
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1
d) společníci budou společně činit
veškeré právní jednání související
s Činností
společníků
v rámci
společnosti a při prováděni veřejné
zakázky.

d) the Partners shall jointly carry out all
legal acts relating to their activities
within the Joint Venture and when
realizing the Public Contract.

3. Vedoucí
společník
se
zavazuje
informovat ostatní společníky o všech
podstatných úkonech, které ve věd
společnosti učinil nebo hodlá učinit.

3. The Managing Partner shall inform the
other Partners about all important steps
that he intends to také or has already
taken related to the Joint Venture.

4

4. The Partners are each required to
provide each other with the necessary
cooperation during preparation of the bíd,
to provide each other with all the
necessary
information
and
documentation and to participate in all
negotíations relating to the Joint Venture.

Společníci jsou povinni poskytnout si
navzájem
veškerou
potřebnou
součinnost při zpracováni nabídky,
poskytnout
si
veškeré
potřebné
informace a podklady a účastnit všech
jednání týkajících se společnosti.

ČI. VII
Práva a povinnosti společníků při
vypracování nabídky
1.

Article VII
Partners* rights and obligations when
preparing the bid

V rámci
Z a d á v a cíh o
řízení
mají
Sp olečníci
následující
práva
a
povinnosti:

1. During the Tender, the Partners háve the
following rights and obligations:

a) Sp ole čn íci jso u povinni kvalifikovaně
prostudovat a prověřit za d á va cí
dokum entaci
a veškeré
další
dokum enty či podklady, které byly
zadavatelem
společníkům
zpřístupněny nebo od něj převzaty;

a) the Partners are required to study in a
qualified manner and to verify the
Tender documentation and all other
documents and/or basis materials that
the Contracting Authority has made
available to the Partners or which
háve been received from it;

b) Společník 2 a Společník 3 jsou
povinni s vedoucím společníkem
spolupracovat,
poskytovat
mu
veškeré
potřebné
informace,
podklady, dokumenty a doklady
prokazující
jejich
kvalifikaci
a
schopnost
realizovat
veřejnou
zakázku;

b) the Partner 2 and Partner 3 are
required to cooperate with the
Managing Partner, to provide him with
all
the
necessary
information,
documentation and basis materials
proving their qualification and ability to
realize the Public Contract;

c) Vedoucí společník je povinen zajistit
koordinaci činnosti společníků při
zpracováni nabídky;

c) the Managing Partner is required to
ensure coordination activities of the
Partners during bid preparation;

d) Vedoucí společník se zavazuje
zkompletovat společnou nabídku
společqosti
a
včas
kompletní

d) the Managing Partner agrees to
complete the joint bid and to submit
the complete bid to the Contracting

nabídku předat Zadavateli;

Authority by the set deadline;

e) společník 2 poskytne k zajištění
splnění povinností vyplývajících z
účasti v zadávacím řízeni jistotu (§
67 zákona o veřejných zakázkách)
ve výši a formě požadované
zadávacími podmínkami. Náklady
spojené s poskytnutím jistoty si
společníci vypořádají mezi sebou
dle jejich poměru ve společnosti.
Připadne-li
poskytnutá
jistota
zadavateli z důvodu, který nezavinil
společník 2, nýbrž jiný společník,
vzniká společníkovi 2 vůči jinému
společníkovi nárok na náhradu
škody, tj. zejména na úhradu částky
ve výši propadnuté jistoty. Totéž
platí v případě vyloučení uchazeče společníka z účasti v zadávacím
řízení z důvodů ležících na straně
společníka;

e) for
ensuring
fulfillment
of
the
obligations
stemming
from
partícípation in the Tender, the
Partner 2 shall provide a security
deposit (Section 67 of the Public
Contracts Act), in the amount and
form required by the Tender terms.
The
costs connected
with
the
provision of the security deposit shall
be settled between the Partnere in a
proportion based on their share of the
Joint Venture’s activities. If the
provided security deposit is acquired
by the Contracting Authority due to a
reason not caused by the Partner 2,
but another partner, the Partner 2
shall become entitled from such
partner to receive compensation for
damages and in particular to be paid
the amount of the lost security deposit.
The same will also apply in the event
of the exclusion of a bidder (partner)
from participation in the Tender due to
reasons on the particular company
membeťs side;

f) společník 2 poskytne k zajištěni
splnění povinnosti vyplývajících z
účasti v zadávacím řízení a z
provádění díla pojištění, a to ve výši,
formě a za podmínek požadovaných
v zadávacích podmínkách a ve
smlouvě o dílo. Společnici se budou
podílet na nákladech na pojištěni dle
jejich poměru ve společnosti;

f) for
ensuring
fulfillment
of
the
obligations
stemming
from
participation in the Tender and from
work performance, the Partner 2 shall
provide insurance in the amount and
form and under the conditions
required in the Tender terms and in
the Contract for Work. The Partnere
shall participate in the costs for the
insurance based on the size of his
share in the Joint Venture's activities,

g) každý společník nese své vlastní
náklady
vzniklé
v souvislosti
s přípravou a podáním nabídky a
nemá
právo
požadovat
jejich
náhradu, a to ani tehdy, když
nedojde k uzavření smlouvy se
zadavatelem.

g) each Partner shall be responsible for
its own costs arising in connection
with the preparation and submission of
the bid, and shall not be entitled to
demand they be covered, even if the
Agreement
with
the
Contracting
Authority is not entered into

2. V případě,
že
zadavatel
vybere
společnou nabídku společníků jako
nabídku nejvýhodnější, zavazují se
společníci uzavřít se zadavatelem
smlouvu se zadavatelem (tímto není
nijak dotčeno či omezeno zmocnění
vedoucího" společníka k jejímu podpisu)

2. If the Contracting Authority selects the
Partnere' joint bid as the best bid, the
Partnere shall be obliged to enter into the
Agreement with the Contracting Authority
(which shall in no way affect oř limit the
authority of the Managing Partner to sign
it) and realize comprehensively their
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share of the Work as well as to fulfill the
other terms of the Public Contract.

a realizovat komplexně svůj podíl na
díle, jakož i splnit další podmínky dané
veřejné zakázky.

Article Vlil
Parties' rights and obligations during
Work performance

ČI. V lil

Práva a povinnosti Společníků při
provádění díla
1. Společníci se zavazují bez zbytečného
odkladu uzavřít dodatek k této smlouvě,
kterým budou dodatečně upraveny,
v souladu s podmínkami smlouvy se
zadavatelem
konkrétní způsoby a
podmínky vzájemné spolupráce při
provádění veřejné zakázky, zejména
pak otázky související s:

1, The Partners hereby agree to enter into
an amendment hereto promptly, which
shaíl additionally define, in accordance
with the terms of the Agreement with the
Contracting
Authority,
the
specific
manners
and
terms
of
mutual
cooperation during the realization of the
Public Contract, particularly with regard
to:

a) organizačně-řídícími
záležitostmi
(orgány společnosti)
b) výběrem a řízením subdodavatelů

a) organizational
and
management
mattere (Joint Venture bodies)
b) subcontractors
selection
and
management
c) the Joint Venture's bank account
d) the Joint Venture's property
e) the
Joint
Venture’s
economic
management
f) conducting of accounting
g) financing
h) issuance of bank guarantees
i) Work insurance
j) negotiation of changes to the
Agreement with the Contracting
Authority
k) preparation of project documentation
l)
resolution of complaints during the
warranty period
m) other detaíls relating to the Joint
Venture's internal situation and the
Joint Venture's activities, including its
economic management.

c) bankovním účtem společnosti
d) majetkem společnosti
e) hospodařením společnosti
f)
g)
h)
i)
j)

vedením účetnictví,
financováním
vystavením bankovních záruk
pojištěním díla
projednáváním změn smlouvy se
zadavatelem

k) přípravou projektové dokumentace
l)
řešením reklamaci v rámci záruční
doby
m) dalšími podrobnostmi týkající se
vnitřních poměrů společnosti a
činnosti
společnosti
vč. jejího
hospodaření.

Article IX
Miscellaneous provisions

ČI. IX
Ostatní ujednání
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1. Společníci berou na vědomí, že
informace,
které
se
dozvěděli
v souvislosti s jejich spoluprací v rámci
této smlouvy, jsou důvěrné, a tvoří
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504
NOZ.
Společníci se zavazuji, že
veškeré informace získané v souvislosti
s činností společnosti použijí výhradně
pro účely přípravy nabídky a realizace
díla. Tyto informace budou poskytovány
k dispozici třetím osobám jenom do
míry nutné pro přípravu nabídky a
realizaci díla.

1

2 . Společníci se zavazují, že v souvislosti
s veřejnou zakázkou se oni sami a/nebo
jimi ovládané osoby a/nebo je ovládající
osoby (ve smyslu § 74 zákona č.
90/2012 Sb.. zákon o obchodních
korporacích)
nebudou
účastnit
zadávacího řízení a/nebo na realizaci
veřejné zakázky jinak, než jak je
uvedeno
v této
smlouvě
V této
souvislosti se každý ze společníků
zavazuje,
že nepodá
nabídku
samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo jako subdodavatel,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci (§ 69 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

2. The Partnere hereby agree that in
connection with the Public Contract, they
alone and/or their controlled parties
and/or controlling parties (as defined by
Section 74 of Act No. 90/2012 Coll,, the
Business Corporations Act), shall not
participate in the Tender and/or in the
realization of the Public Contract in a
manner other than as stated herein. In
relation to this, each partner agrees not
to submit a bid independently oř together
with other suppliere or as a subcontractor
via whom another supplier in the same
tender proves qualifications (Section 69
(3) of Act No. 137/2006 Coll., on public
contrads).

3

3. The Contracting Parties hereby agree
that their receivables stemming from this
Agreement
owed
by
the
other
Contracting
Parties
shall
not
be
reassigned oř pledged to a third party oř
otherwise
encumbered
without the
respective Contracting Party's (Debto^s)
prior written consent. Any potential
reassignment, pledging or other type of
encumbering of a receivable at variance
with these provisions shall be absolutely
invalid.

Smluvní
strany
se zavazují,
že
pohledávky z této smlouvy za ostatními
smluvními
stranami
nepostoupí,
nezastaví ani jiným způsobem nezatíží
bez předchozího písemného souhlasu
smluvní strany - dlužníka na třetí
osobu.
Provedení
postoupení,
zastavení či jiného zatížení pohledávky
v rozporu
s tímto
ustanovením
je
absolutně neplatné.

The Partnere hereby bear in mind that
the information of which they háve
become aware in connection with their
cooperation on this Agreement is
confidential and constitutes trade secrets
as defined by the provisions of Section
504 of the New Civil Code. The Partnere
hereby agree that all information
obtained in connection with the Joint
Venture's activities will be ušed solely for
the purposes of preparation of the bíd
and realization of the Work. This
information shall be made available to
third part ies only to the extent necessary
for bid preparation and Work realization.

Č I.X
Závěrečná ustanovení

Article X
Finál provisions

1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání
o
předmětu
smlouvy
a
všech
náležitostech, které strany měly a chtěly
ve smlouvě ujednat, a které považují za
důležité pro závaznost této smlouvy.

1. This Agreement contains complete
arrangements about the subject hereof
and regarding all matters which the
Contracting
Parties
should
háve
arranged and desired to arrange and
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Žádný projev stran učiněný při jednáni o
této smlouvě ani projev učiněný po
uzavření této smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze stran.

which they consider important for the
binding character hereof, No expressed
statement by either party during the
negotiations regarding this Agreement or
any expressed statement issued after the
Parties entered into this Agreement may
be interpreted at variance with the
expressed provisions hereof and shall
not establish any obligations for either
party hereto.

Měnit
nebo
doplňovat
tuto
společenskou
smlouvu
lze
pouze
písemnými
dodatky.
Za
písemné
dodatky
nebude
pro
tento
účel
považována výměna e-mailových či
jiných elektronických zpráv

2. This Joint Venture Agreement may be
changed only via written contractual
amendments. For the purposes hereof,
exchanges of e-mail or other electronic
messages shall not be considered written
contractual amendments.

3. Tato smlouva nabude platnosti a
účinnosti dnem, kdy k ní připojí svůj
podpis poslední ze smluvních stran

3. This Agreement shall become valid and
také effect on the dáte when the last of
the Contracting Parties signs it.

4. Tato smlouva se řídím hmotným
právem České republiky, zejména
občanským zákoníkem. Všechny spory
vznikající
z této
smlouvy
nebo
v souvislosti s ní budou rozhodovány
příslušnými českými soudy

4. This Agreement shall be governed by the
Czech materiál law, in particular the
Czech Civil Code. Any disputed arising
out of this Agreement or in connection
with it shall be decided by Czech courts.

5.

Práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy může jeden ze společníků
převést na třetí osobu jen s předchozím
písemným
souhlasem
ostatních
společníků.

5. One Partner may transfer their rights and
obligations to a third party only with the
prior written consent of all other partnere.

6.

Smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech
v českém a anglickém zněni s platnosti
originálu, z nichž každý účastník obdrží
2 vyhotovení a 1 vyhotoveni bude
součástí nabídky. V případě rozdílu
mezi jazykovými verzemi má přednost
české znění.

6. This Agreement has been executed in
7 originals ín Czech
and
English
languages; each Partner shall receive 2,
and 1 will be included with the bid. In
čase of any discrepancies between the
language versions, the Czech language
version shall prevail.

2.

V Pescara dne 1.7.2016

In Pescara, dated the 1st of July 2016

za Toto S.p.A. Co^truzioni Generali

for Toto S.p.A. Costryzípni Generali
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T
za GEOSAN GROUP a. s.

for GEOSAN GROUP a. s.

za Společnost s ručením omezeným SP
Sine Midas Stroy

for Limited Liabiiitt Companv SP Sine
Midas Strav.

C
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Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Větrný Jeníkov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ
Společnost Toto S.p.A. Costruzioni Generali,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chietí (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
1Č :02208250692,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D l modernizace úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov", ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek 527437 (dále jen „uchazeč"), tímto závazně
prohlašuje, že
technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby
1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či
užitné vzory:
č.

Název a identifikace
(zejm. číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného
rejstříku) patentu či
užitného vzoru

I.

Netýká se

Popis zařízeni ěi
těch nologickčho
procesu, který je
předmětem ochrany

Právní titul
uchazeče k
nakládání s právy
k patentu či
užitnému vzory v
rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

Termín expirace
právní ochrany
patentu Či
užitného vzoru
na území České
republiky

2.

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů,

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Vétmý Jenfkov
Stavební práce v otevřeném řízení

resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů
ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky
požívají obdobné právní ochrany:
č.

Název a identifikace
(zejm. číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného
rejstříku)
průmyslového vzoru

i.

Netýká se

Popis věci, výrobku či
zařízení, které je
předmětem ochrany

Právní titul
uchazeče k
nakládání s právy
k průmyslovému
vzoru v rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

Termín expirace
právní ochrany
průmyslového
vzoru na území
České republiky

2.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům,
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.
Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence)
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném
v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 17. 5.2017

T dÍ o S. d.A. Costruzioni Generali

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Větrný Jeníkov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ
Společnost GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430,280 02 Kolín III,
doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,
IČO: 281 69 522,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D l modernizace
- úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov*1, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek 527437 (dále jen „uchazeč*1), tímto závazně
prohlašuje, že
technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby
1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona ě. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty
či užitné vzory:
č.

Název a identifikace
(zejm. číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného
rejstříku) patentu £i
užitného vzoru

1.

Netýká se

1

Popis zařízení ěi
technologického
procesu, který je
předmětem ochrany

Právní titul
uchazeče k
nakládání s právy
k patentu či
užitnému vzory v
rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

Termín expirace
právní ochrany
patentu či
užitného vzoru
na území České
republiky

2.
!

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů,
resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů
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EXIT 104 Větrný Jeníkov

ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky
požívají obdobné právní ochrany:
č.

Název a identifikace
(zejm. číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného
rejstříku)
průmyslového vzoru

1.

Netýká se

Popis věci, výrobku či
zařízení, které je
předmětem ochrany

Právní titul
uchazeče k
nakládání s právy
k průmyslovému
vzoru v rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

Termín expirace
právní ochrany
průmyslového
vzoru na území
České republiky

2.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům,
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.
Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence)
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném
v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 17. 5.2017

GEOSAN GROUP a.s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízeni

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Větrný Jeníkov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ
Společnost Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy
společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,
se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,
B IN :060340007296,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka
[bude doplněno], N ETÝKÁ SE - v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D l modernizace
- úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov“, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek 527437 (dále jen „uchazeč”'), tímto závazně
prohlašuje, že
technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby
1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty
či užitné vzory:
č.

Název a identifikace
(zejm. číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného
rejstříku) patentu či
užitného vzoru

1.

Netýká se

Popis zařízení či
technologického
procesu, který je
předmětem ochrany

Právní titul
uchazeče k
nakládání s právy
k patentu či
užitnému vzory v
rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

Termín expirace
právní ochrany
patentu či
užitného vzoru
na území České
republiky

2.

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů,
resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů
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EXIT 104 VČtmý Jeníkov

ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky
požívají obdobné právní ochrany:
č.

Název a identifikace
(zejm. číslo, datum
udčlení, resp.
registrace do
příslušného
rejstříku)
průmyslového vzoru

I.

Netýká se

Popis věci, výrobku či
zařízení, které je
předmětem ochrany

Právní titul
uchazeče k
nakládání s právy
k průmyslovému
vzoru v rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

Termín expirace
právní ochrany
průmyslového
vzoru na území
České republiky

2.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům,
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.
Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence)
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném
v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 17.5.2017

Společnost s ručením droezenÝiiHISF Siné Midas Strov

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Včtmý Jenikov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12

SEZNAM SUBDODAVATELŮ
[Pozn. Pro uchazeče: Podpisem formuláře se uchazeč zavazuje ke splnění povinnosti dle § 147a
zákona. Tento musí být přílohou Smlouvy.]
Společnost „TGS JOINT VENTURE“
Vedoucí společník: Toto S.p.A. Costruzioni Generali,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
IČ: 02208250692,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,
Společník 2: GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,
IČ: 281 69 522,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,
Společník 3: Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy
společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,
se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,
B IN :060340007296,
zapsaná-v-obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněn»jr vložka-[bude
doplněno], NETÝKÁ SE - v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Dl modernizace - úsek 12, EXIT 90
Humpolec - EXIT 104 Větrný Jenikov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 (dále
jen ..dodavatel”!
v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jim ž za plnění subdodávky
uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny
veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

O

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení
subdodavatele

IČ (pokud bylo přiděleno) a
sídlo nebo místo podnikání
subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo
subdodavateli uhrazeno za
plnění subdodávky [z
celkové ceny veřejné
zakázky / z části ceny
veřejné zakázky uhrazené
zadavatelem v jednom
kalendářním roce pokud
doba plnění veřejné
zakázky přesahuje 1 rok]

[bude doplněno]

[bude doplněnol

[bude doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl modernizace
Stavební práce v otevřeném řízení

úsek 12, EXIT 90 Humpolec

EXIT 104 Větrný Jenfkov

[bude doplněnol

[bude doplněnol

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněnol

[bude doplněnol

[bude doplněnol

[bude doplněno]

[bude doplněnol

[bude doplněnol

[bude doplněnol

altern ativ a A
Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti,
nebo
altern ativ a B
Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu subdodavatele:
Identifikační údaje subdodavatele

Identifikační údaje akcionáře

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněnol

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněnol

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění
Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli
seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jim ž jsm e za plnění subdodávky
uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny
veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu
akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jm enovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90
dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli
stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jm enovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše
uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.
V Praze dne 17. 5. 2017
Společnost „TG S JO IN T V EN TU R E“

Toto S.p.A. Uortruzioni lienerali
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Zvláštní podmínky

-

Obecná ustanovení
1.1
Definice
1.1.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sm lo u va

1.1.1.2

V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".

1.1.1.3

Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější
nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma
Stranami."

1.1.1.4

Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb po
zemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném
k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak
jsou uvedeny v přílohách Smlouvy o dílo."

1.1.1.6

Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstruk
cí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopra
vy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Práv
ní předpisy."
1.1.2
Strany a o so b y

1.1.2.2

Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o veřejných
zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.2.3

Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných
zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu
(osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Ob
jednatelem a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této
osoby nebo osob."

1.1.2.8

Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdoda
vatel" ve všech mluvnických formách a podobách."

Zvláštní podmínky 2016
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1.1.3
Data, zkoušky,
lhůty a d o kon če n í

1.1.3.6

Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou
obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté,
co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."

1.1.3.8

Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce
do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Přílo
ze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení
doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného
milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze
k nabídce."
1.1.4
Peníze a platby

1.1.4.3

Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně,
hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo
mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku
4.25 (Záruka za odstranění vad)."
1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:
„Záruka za zálohu" znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 14.2
(Zálohová platba )."
1.1.6 ----------------------D a lší definice

1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce
před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda
ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu
ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před
časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku
10.5 (Předčasné užívání)."
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně
přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších
ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostat
ních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."

1.2

-----------------------

Výklad

8

Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e)
počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f)
v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným zis
kem 5 % Nákladů."
Zvláštní podmínky 2016
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sm lo u va o dílo

První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací doku
mentace."

1.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postoupe ní
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli
výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a)

b)

Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit
na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí
(v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jed
notlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo
částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotovi
teli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný
souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a
k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu
druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokum enty
a jejich d o d á n í

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci"
vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípa
dě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho
pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený
Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Užívání dokum entů
zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího
znění:
„d)
umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojo
vého kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové
i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto soft
waru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo nava
zují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto soft
waru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
Zhotovitel se ocitne v úpadku;
ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní
jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění
je podle Smlouvy povinen; nebo
Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude
po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen
ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojo
vého kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně
ověřit neporušenost jejího uzavření."

Zvláštní podmínky 2016
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Objednatel
>jedr
2.1
Právo přístupu
na staveniště

2.3

Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zá
pise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání
a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál objednatele

Sp

V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

stavby

3.1
Povinnosti a pravom oc
správce stavby

Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle
následujících Pod-článků těchto Podmínek:
a)
b)

3.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po kyny správce stavby

3.4

Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další
práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce
stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskyt
nout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena od
povědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První
kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R egistr rizik
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V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“ .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní dny

3.7

Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem
do Stavebního deníku."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ým ěna správce stavby
3.6

13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní
částku;
8.4 (Prodlouženídoby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodlouženídoby pro uvedení
do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku)."

Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svo
lat schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo po
tenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení.
Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí
být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést
a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut
Zvláštní podmínky 2016
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Zh
4.1
O b ecné povinnosti
zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce
stavby.“
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující
slova:
„, ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zho
tovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby
(RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630
občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d)
před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i)

(ii)

předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále
veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání
a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl
Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat
a opravovat; a
zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem
v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými
objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Pře
vzetí díla a sekcí), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci
stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu infor
mační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznáme
ní zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí
o spolufinancování Stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava
bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala poža
davkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel
je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu pro
vádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz
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postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro do
končení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby,
Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.“
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hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“
4.2

--------------

Zajištění splnění
sm louvy

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní
záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena
částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den
jejího předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede
a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku
4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum
její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo
poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit
platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku
za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objed
natel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:
(a)

(b)

(c)
(d)

Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předcho
zích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou část
ku bankovní záruky,
Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy
objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po do
hodě nebo určení,
Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objed
natelem).

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní
služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objedna
tel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele
Záruku za odstranění vad.
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby,
která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje
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Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené
v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v plat
nosti."
4.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podzhotovitelé

Na konec Pod-článku 4.4 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho Podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, který pro Zhoto
vitele případně zpracovává realizační dokumentaci stavby nebo se na jejím zpracování
podílí, v žádném časovém okamžiku pro Objednatele nezpracovával projektovou do
kumentaci pro provedení stavby, nebo nebude vykonávat autorský dozor nebo funkce
Správce stavby ve vztahu k téže Stavbě.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
uvedené v Příloze k nabídce a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoluprá ce

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle
tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruk
tury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu
a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů
Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných
pro tyto kontroly."

4.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytyčení

4.8

První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruk
tury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os
a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby.
Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli
chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou
v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B e zp e čn o st práce

Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Zvláštní podmínky 2016
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neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví
dat podmínkám uvedeným výše.
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Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem
ních komunikacích za provozu jsou:
1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, tý
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na
opak.
V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními před
pisy.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhoto
vitele podle Smlouvy."
4.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění kvality

4.11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D ostatečnost přijaté
sm luvní částky

4.15

První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci stavby doklad o za
vedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti
v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní po
žadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě.
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání."

Na konec Pod-článku 4.11 se přidává následující ustanovení:
„Předchozí věta je platná, pokud Datum zahájení prací bude oznámeno Správcem
stavby ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalen
dářního měsíce následujícího po Základním datu."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přístupové cesty

Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty
na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních
komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projed
nání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich
použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné po
zemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokla
du o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání
nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich po
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Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny
od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných
pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel
povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně
přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení
staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně pří
stupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhoto
vitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry
a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zho
tovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozem
ních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání."
4.21
Zprávy o postup u prací

Na konec Pod-článku 4.21 se přidává následující pod-odstavec:
„i)
informaci o veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 (Zpožděné výkresy
a pokyny), Pod-článku 2.1 (Právo přístupu na staveniště), Pod-článku 4.7 (Vyty
čeni), Pod-článku 4.24 (Archeologické a další nálezy na staveništi), Pod-článku
7.4 (Zkoušení), Pod-článku 8.9 (Důsledky přerušení), Pod-článku 16.1 (Opráv
nění zhotovitele přerušit práci), Pod-článku 19.4 (Důsledky vyšší moci), k jejichž
úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o kterých lze předpokládat, že
Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících."

4.22
Zabezpečen í staveniště

Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Č innost zhotovitele
na staveništi

Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp.
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost
a náklady
(i)
(ii)

tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgá
ny, vlastníky a uživateli pozemků a
získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňu
jící Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočas
ných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý
lučně Zhotovitel."
Zvláštní podmínky 2016
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užitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní
komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem
výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících sou
část Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací
Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto ko
munikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

ZVLÁŠTNÍ
PODMÍNKY

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš
nými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi
ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“
4.25

----------------

Záruka
za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se ne
použije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci
stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského
státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené
v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost na
stane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její plat
nosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti,
potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou
všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:
a)

b)

c)

Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl
nou výši částky Záruky za odstranění vad,
Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy
objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po do
hodě nebo určení,
Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požado
váno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní
služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek
právnické osoby, která záruku vydala.
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Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny."
4.26

------------------

Kontrolní prohlídky
stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení
prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění
kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem
stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kont
rolních prohlídek se zúčastnit."

4.27
Povinnost upozornit
na nevhodnou povahu
věci nebo pokynu

Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci
nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný
či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy
nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení
potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zho
tovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle ne
vhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle
první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo po
stupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby
žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu uči
nil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli
sm luvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené
v Příloze k nabídce, jestliže:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé);
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné
závazné milníky) uvedený v Příloze k nabídce;
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí
příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy
při omezení provozu na pozemních komunikacích);
Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 (Perso
nál zhotovitele);
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro do
končení);
Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 10.5 (Před
časné užívání);
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem
podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady).

Zvláštní podmínky 2016
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V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel
zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění
vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném
rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

ZVLÁŠTNÍ
PODMÍNKY

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní poku
ty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty
za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovi
telem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě
článku 8.7 (Smluvnípokuta za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k na
bídce."
4.29

-----------------

Po stu pné závazné
milníky

Přidává se nový Pod-článek 4.29 (Postupné závazné milníky):
„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objed
natelem schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění
Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny,
bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník.
Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel
k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním
objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze k nabíd
ce. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12
(Vyúčtování) Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku může
být prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro
uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku).
O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol.
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce."

4.30

---------------------

Podm ínky pro zm ěnu
podzhotovitele
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Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písem
ně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, při
čemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může
prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele."
Zvláštní podmínky 2016
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Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních
komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy
jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se po
voluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla.
Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způ
sob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních ko
munikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo
k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunika
cích.

Po kyny a příkazy
při om ezení provozu
na pozem ních
kom unikacích

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu
ve výši uvedené v Příloze k nabídce."
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6.2
M zd o vé tarify
a pracovní podm ínky
6.5

Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní d o b a

Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, leda
že Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo
Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázem í pro pracovníky
nebo dělníky
6.7

Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova:
„nebo ve Výkazu výměr."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O chrana zdraví
a bezpečn ost při práci

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích
předpisů, včetně:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických
zařízení,
plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí,
zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozo
vání dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů)
a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
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Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za
městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních
k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména
ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li
Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při
provádění Díla:
(i)

(ii)

k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti po
užívat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí
splňující požadavky zvláštních předpisů,
k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele
o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení živo
ta a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele
podle Smlouvy."
6.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve vý
stavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností
podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky
na provedení Díla."

Personál zhotovitele
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Technologické
chnc
zařízeni, materiály a remeslne zpracováni
7.4

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závis
losti na účelu zkoušek."

Z k o u še n í
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ni, zpozdeni a přerušeni

8.1
Zahájeni praci na dile

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení
prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahá
jení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací
a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."
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D o b a pro d o k o n če n í

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uve
dené v pod-odstavcích (a) a (b) výše.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla
nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sek
cí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně
úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady
podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty
uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo
Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí
podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji po
vinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla
nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení
do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H arm onogram

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí
a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e)
harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby
a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické do
kumentace,
(f)
smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících pro
vádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu"
vložena slova „časového i finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„Nesplnění povinnosti předložit harmonogram je důvodem pro zadržení části plateb
podle Pod-článku 14.6 (e).“

8.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M íra postup u prací

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo
„anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a na
hrazena slovy „se smluvní pokutou".
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8.7
Náhrada šk o d y
za zp ožděn í

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Sm luvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí
Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění zá
vazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je
částka stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 (e), která musí být
zaplacena za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data
stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle
tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění
(je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné
povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy."
8.13
Prodloužení do by
pro uvedení d o provozu
nebo d o b y pro splnění
postup ného závazného
milníku

Přidává se nový Pod-článek 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo
doby pro splnění postupného závazného milníku):
„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimyzhotovitele] k prodloužení Doby
pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže
nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro
dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení
do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku pří
slušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (Prodlou
žení doby pro dokončení), 8.5 (Zpožděnízpůsobená úřady) a 20.1 (Claimy zhotovitele)
se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení Doby pro uvedení
do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závaz
ného milníku použijí obdobně.
Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení
a doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně."

jednatelem
10.1
Převzetí díla a se k cí

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má
za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím
zněním: „na Dílo.“
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
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Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím
zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou)
pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Ob-
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V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech
slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.
10.3

----------------------------

Překážky
při přejímacích zk o u šk ách

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese
odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data
(i)
(ii)

kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích
zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) sho
ra,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v pro
vedení Přejímacích zkoušek, musí
(i)
(ii)
(a)
(b)

dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude
zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci sta
novena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“
10.5

-----------------

Pře dčasn é užívání

Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu,
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle
Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:
a)

b)

c)

uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání,
která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním
a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před
uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před je
jím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od po
dání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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jednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se po
dle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“
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Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.
prací a odstraňování vad

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c)
předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady ozná
mit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady
musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržo
ván nebo zpožďován."
11.2
N áklady
na odstraňování vad

11.3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení záruční
doby
11.4

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku
vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní poku
ty ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo na přístup

11.9

V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“
nahrazena slovy „o víc než pět let“ .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N e ú sp ě šn é
odstraňování va d y

11.7

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objed
natel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle
zákona o veřejných zakázkách, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou
součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále
v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybrané
mu dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění
smlouvy," a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění
vad,“.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o splnění
sm louvy

Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

1 1 .1 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesplněné závazky
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Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná
za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považová
na za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“
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Úklid staveniště

V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení
o splnění smlouvy" a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za od
stranění vad“.
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následují
cím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba
platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat
nebo je použít jinak.“

Měř

íaoceňování

12.3
O ce ňo ván í

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy
„ceny položky.“
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následují
cím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím
pořadí priority):
(a)
(b)
(c)

(d)

je specifikovaná ve Smlouvě,
je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb
ních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie,
protože je již v těchto cenách zahrnuta,
musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovite
lova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí
Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení poža
davku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákla
dů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů
příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi
Stranami za dohodnuté.

Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle
předchozích pod-odstavců (c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů,
pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v důsledku změn ná
kladů jsou povoleny)."
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pravy
13.1
Právo na variaci

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o veřejných zakázkách a postu
povat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich
zadání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu zákona o veřejných zakáz
kách, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména
předložit na výzvu Objednatele nabídku na provedení dodatečných prací za podmínek,
které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro
provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele v tomto jednacím řízení
bez uveřejnění. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp.
kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování).
Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před jejich zadáním v jednacím
řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil
vznik škody.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání
v jiném řízení podle zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se Zhotovitel poskytnout
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových pra
cí. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje
poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou
realizaci. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle zákona o veřejných
zakázkách není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.
Jestliže Zhotoviteli vznikně zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskyto
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je
oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:
(a)
(b)

prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude
zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“
13.8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ú pravy v důsledku
zm ěn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Pokud úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, platí Pod-článek 13.8.1.
Pokud úpravy částek splatných Zhotoviteli v důsledku změn nákladů jsou povoleny,
platí Pod-článek 13.8.2.
Způsob úpravy částek splatných Zhotoviteli (položkových cen jednotlivých položek
uvedených ve Výkazu výměr) v důsledku změn nákladů (valorizace) je definován v Pří
loze k nabídce.“
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13.8.1
13.8.1.1 Dílo je provedeno v d o b ě pro do kon čení

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli se při zvý
šení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné
vstupní náklady Díla neupravují. Má se za to, že Přijatá smluvní částka ob
sahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu,
ve kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepo
krývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.
13.8.1.2 Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku zm ěn nákladů

V případě, kdy úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny,
avšak dojde k prodlení Objednatele s plněním některé jeho povinnosti podle
Smlouvy a toto prodlení bude mít za následek, že některé práce či položky
uvedené ve Výkazu výměr budou muset být provedeny v měsících následu
jících po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou
o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Ob
jednatele s plněním povinností dle Smlouvy (tj. pro tyto účely nebudou brá
na v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla způsobena
prodlením Objednatele při plnění Smlouvy), pak se musí položková cena
takových položek nebo prací rovnat násobku (i) položkové ceny příslušné
položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a (ii) násobitele změny uvede
ného v tomto Pod-článku stanoveného výpočtem podle tohoto Pod-článku
a v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodi
ky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/csu/redakce.nsW
ipc_cr“ , (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), kterýžto násobitel bude stanoven
podle shora uvedeného indexu cen stavebních prací vztahujícího se k mě
síci, (a) v němž uplynula Doba pro dokončení prodloužená v souladu se
Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena pro
dlením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy (tj. pro tyto účely
nebudou brána v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla
způsobena prodlením Objednatele při plnění Smlouvy), a (b) bezprostřed
ně předcházejícího měsíci, v němž musely být příslušné jednotlivé práce či
položky uvedené ve Výkazu výměr provedeny v důsledku prodlení Objedna
tele po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou
o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Ob
jednatele s plněním povinností podle Smlouvy. Ustanovení tohoto odstav
ce platí za podmínek uvedených v první větě bez ohledu na případná jiná
ustanovení Smlouvy. Úprava, která se použije na částku takto stanovenou
splatnou Zhotoviteli v souladu s Potvrzením platby, bude provedena podle
níže uvedeného vzorce. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:
Pn = Lm / Lz

kde:
„Pn“ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu
práce vykonané za dobu „n“ , kdy touto dobou je jeden měsíc, pokud není
v Příloze k nabídce stanoveno jinak;
„Lm“ je aktuální cenový index cen stavebních prací v měsíci bezprostředně
předcházejícím měsíci, v němž musely být příslušné práce či položky uvede
né ve Výkazu výměr potvrzeny v důsledku prodlení Objednatele po uplynutí
Doby pro dokončení,
„Lz“ , je cenový index cen stavebních prací v měsíci, kdy uplynula Doba pro
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dokončení prodloužená v souladu se Smlouvou o všechna případná pro
dloužení, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povin
ností podle Smlouvy.
Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota
Pn činí 1 (položkové ceny příslušných položek nebo prací uvedených ve Vý
kazu výměr tedy nemohou poklesnout).
13.8.2----------------------Ú pravy cen v důsledku
zm ěn nákladů jsou
povoleny

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být upraveny při
zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní
náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným
v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu
na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli
zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.
Úprava, která se použije na částku jinak způsobilou k platbě Zhotoviteli (tak jak byla po
tvrzena v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Žádná úpra
va nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky
Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce.
Položková cena položek nebo prací, upravená postupem podle tohoto Pod-článku se
musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu
výměr a násobitele změny, stanoveného v návaznosti na indexy cen stavebních prací
publikované podle metodiky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/
csu/redakce.nsf/i/ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), ve znění následných
změn prováděných ČSÚ v rámci úprav cenové hladiny (dále jen „cenový index“).
Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu
s Potvrzením průběžné platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující
podobu:
Pn = Lm / Lo

kde:
„Pn“ je násobitel změny za období „n“ , přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Pří
loze k nabídce uvedeno jinak,
„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního čtvrtletí, stanovený jako prostý průměr
cenových indexů tří měsíců tohoto čtvrtletí, vypočtený s přesností na 3 desetinná místa.
Čtvrtletím podle tohoto článku se rozumí kalendářní čtvrtletí příslušného roku, počína
jící měsíci leden, duben, červenec a říjen.
Cenový index Lm bude v závislosti na datu potvrzení provedených prací podle Smlou
vy použit takto:
pro práce provedené v kalendářních měsících:
květen, červen, červenec
- Lm za 1. kalendářní čtvrtletí
srpen, září, říjen
- Lm za 2. kalendářní čtvrtletí
listopad, prosinec a navazující leden
- Lm za 3. kalendářní čtvrtletí
únor, březen, duben
- Lm za 4. kalendářní čtvrtletí roku
bezprostředně předcházejícího
„Lo“, je základní cenový index vztažený k měsíci, do něhož spadá Základní datum.“
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U přesňování projektové
dokum entace
pro provedení stavby

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování
projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumenta
ce stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu
předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.
Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před jejich zadáním v jednacím
řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil
vznik škody.“

J
Smluv

ma a platební podmínky

14.1
Sm luvní cena

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d)
Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu
stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak,
že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel
tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2
Záloh ová platba

Text Pod-článku 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením:
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky
jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Výše zálohové platby a přísluš
né měny a poměry musí být ty, které jsou stanoveny v Příloze k nabídce.
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za pod
mínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2
(Zajištění splnění smlouvy) a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se
zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu
EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové plat
by, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak,
jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby
její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby
platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.
Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, nebo když celková zálohová platba
není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních prů
běžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž sou
čet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát
procent (70%) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní
Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby v souladu
s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálo
hová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 14.2 nebude vrácena. Celková hodno
ta zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
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Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo
před odstoupením podle Článku 15 (Ukončení smlouvy objednatelem), Článku 16
(Přerušenía ukončení smlouvy zhotovitelem) nebo Článku 19 (Vyšší moc) (podle okol
ností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovi
telem Objednateli.''
14.3

------------------

Ž á d o st o potvrzení
průběžné platby

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí
obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem
4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se tečkou.“
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objed
natelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné".
Na konec Pod-článku 14.3 se přidává text následujícího znění:
„Jestliže jsou jednotlivé „Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny staveb
ních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce“ oceněny ve Výkazu výměr paušální cenou
za celou položku a jestliže není ve Výkazu výměr výslovně stanoveno jinak (v kterémžto
případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném ve Výkazu výměr),
je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovo
vaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování
vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince),
které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího
uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou
jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené ve Výkazu výměr a (ii) celkového
počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení
stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.“

14.6

---------------

Vydání potvrzení
průběžné platby

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu ne
dostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu
s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i)
(ii)

k Vyúčtování nepřihlíží a
Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkla
du nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude
v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kte
rou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskuteč
nění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový
doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.
V pod-odstavci (a) třetího odstavce se mezi slova „zadrženy až“ vkládají slova „ve výši
uvedené v Příloze k nabídce a to“ .
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(c)
(d)
(e)
(f)

je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.2
(Zajištění splnění smlouvy),
přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci),
nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktuali
zovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram),
nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojiš
tění),

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle
Přílohy k nabídce a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané
povinnosti.
Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce."
14.7
Platba

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím tex
tem:
„(a)
splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem
nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 (Zajištění splnění
smlouvy) a Pod-článkem 14.2 (Zálohová platba) podle toho, co se stane později;
(b)
částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data,
kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě
Potvrzení průběžné platby, a
(c)
částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci
stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení zá
věrečné platby."
Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text:
„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů podle tohoto
Článku 14 (Smluvnícena a platebnípomínky) je odůvodněna povahou závazku, kdy
(i)
(ii)

(iii)

předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,
platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž
existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti
jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces
jejich schvalování,
před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly prove
deny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projek
tové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle
velké množství položek."

14.8
Z p o žd ě n á platba

První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovi
tel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy."

14.9
Platba zádržného

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.
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14.10
Vyúčtování
při do kon če n í

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady,

1 4 .1 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ž á d o st o potvrzení
závěrečné platby

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby před
ložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a)
(b)

hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet
podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z dů
vodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost
oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování.
V takovém případě se
(i)
(ii)

k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu
nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty,
které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Zá
věrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až
po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohod
nutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí
Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby
na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způ
sobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel
připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."
1 4 .1 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skončení
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
o dpovědnosti objednatele „Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo

v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu),
že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování
mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

mlouvy objednatelem
15.2
O d stou pen í
objednatelem

V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění
smlouvy) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“.
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jaké-
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Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g)
nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační
dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené
lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,
(h)
v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i)
nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j)
za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů
předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveni
ště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy
odstoupit ihned.“
15.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprávnění
objednatele vypovědět
sm louvu

Na konec Pod-článku 15.5 se přidává následující text:
„V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum
zahájení prací podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací), Zhotoviteli oznámí, že vypovídá
Smlouvu z důvodu, že
a)

b)

nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financo
vání předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadá
vacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo
financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládá
no v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by zname
naly podstatnou změnu Díla;

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani
jiné nároky peněžitého či jiného charakteru."

ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
O d stou pen í zhotovitelem

Pod-odstavec (g) zní:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde
k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních před
pisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“
Za pod-odstavec (g) se vkládá nový pod-odstavec (h) následujícího znění:
„(h)
Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 (Zahájeníprací) nebude ozná
meno ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.“

16.4
Platba při o dsto upe ní

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“.
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Rizikoaocdpovědnost
17.1
O d šk o d n ě n í

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsá
no v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob
a škod na majetku)“ .

17.2
Péče zhotovitele
o dílo

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se
má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sekcí))“ a „(nebo se má
za to, že je vydáno)“ .

17.3
Rizika objednatele

V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje
se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“ .
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i)
ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle
Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)."

17.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práva prům yslového
a jiného duševního
vlastnictví

34

Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví
podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného
na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv
podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby
v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít
s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za pod
mínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.
17.5.2
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci)
využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný paten
tem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři
„Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou
součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných
ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné
právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České repub
liky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje
také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích
osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících
příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je před
mětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii)
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlou
vy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskyt
nout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré
podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající
se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je před
mětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude
Zvláštní podmínky 2016
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17.5.4

17.5.5

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě
jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

18.1
O b ecné p o žadavky
na pojištění

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla
a vybavení zhotovitele

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma
jetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu,
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“)
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
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17.5.3

trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně
vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.
Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také
ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či
věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů
a průmyslových vzorů“ , který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a kte
ré jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů
chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných
Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem
ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů
a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů
a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl
správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními
či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického
a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení
či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů
nezávislých na Zhotoviteli.
Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z du
ševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva.
K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a sku
tečně a účelně vynaložené Náklady.“

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
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-

pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
pojištění záručního období min. 24 měsíců
pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
pojištění okolního majetku s limitem plnění
pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižují
cích rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovída
jících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění
na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a)
b)

že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude
po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného
souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po
jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem.
Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné
ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."
18.3

-------------------

Pojištění pro případ
úrazu o so b a škod
na majetku
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Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo tře
tím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti
s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahr
novat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou
převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro
tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost
a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících vý
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavate
lů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky
na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objedna
teli."
18.4

--------------------------------------------------------------------------------------

Pojištění personálu
zhotovitele

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

Vyš
19.1
Definice v y š š í moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje
čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

Cl

I

I V /■ VA

f

ry a rozhodci řízeni

20.1
Claim y zhotovitele

Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto
zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospra
vedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit
k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okol
nosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4
(Prodloužení doby pro dokončení) a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro
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Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby.
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splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku 8.13
(Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závaz
ného milníku)."

Z a Pod-článe k 20.1 se vkládá nový text

Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto
Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem
stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Člán
ku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) způsobem definovaným v Příloze k nabídce."
„RO ZHO DO VÁNÍ SP O R Ů :

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce.

R O Z H O D O V Á N Í S P O R Ů - V A R IA N T A A .“
20.5
Sm írné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku
20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narov
nat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem
může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kte
rém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné
narovnání."

20.6
R o z h o d č í řízení

Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.6 Řízení před o becným sou dem

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí
DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před
obecnými soudy České republiky."
20.7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N esplnění rozhodnutí rady V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení" nahrazují slovy „řízení před obecným
pro rozhodování sporů
soudem".
20.8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uplynutí funkčního
o b d o b í rady
pro rozhodování sporů

V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení" nahrazují slovy „řízení před obecným
soudem".

Z a Pod-článe k 20.8 se vkládá nový text
„ R O Z H O D O V Á N Í S P O R Ů - V A R IA N T A B .“
20.2
Jm en ování rady
pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
N e sch o p n o st se
dohodnout při jm enování
rady pro rozhodování
sporů
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Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.
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20.4

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
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Z ísk á n í rozhodnutí rady
pro rozhodování sporů
20.5
Sm írné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 R o zh o d o vá n í sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit
smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými
soudy České republiky."
20.6
R o z h o d č í řízení
20.7

Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

---------------------------------------------------------------------------------------

N esplnění rozhodnutí rady Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.
pro rozhodování sporů
20.8

---------------------------------------------------------------------------------------

Uplynutí funkčního
o b d o b í rady
pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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