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číslo objednatele, .S-0453/PoP/2q17

I. RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

mezi

objednatelem: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem č. l:

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení: 5904041/0100, Komerční banka a.s., Nuselská 94, Praha 4
IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa, fax, e-mail, datová schránka: K Ryšánce
1668/16, 147 54 Praha 4,

a

zhotovitekm.g,2:.
l
l

q

SdruŽení ,,NOVA"

zastoupené vedoucím společníkem:
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem Perucká 2481/5, 120 00, Praha 2

zastoupeným Ing. Petrou Kopkovou, .jednatelkou
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.
IČO: 485 85 955 DIČ: CZ48585955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Mčstský soud v Praze, oddíl C. vložka
17849 '
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kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Petra Kopková
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa, fax, e-mail, datová schránka: Perucká
248 1/5, 120 00, Praha 2,

(vedoucí společník Sdružení ,,NOVA")

Valbek, spol. s r.o.
se sídleni Vaňurova 505/17, 460 01, Liberec
IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním re,jstřiku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl

C, vložka 4487

(společník Sdružení ,,NOVA")

a

zhotovitelem č. 3:
C)

SpoleČnost ,,APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC"

zastoupená správcem společnosti:
Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o.
se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Pralia 4 - Michle
zastoupeným Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Praha 4, č.ú.:
IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 31260
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev Ing. Karel Nejedlý, jednatel
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa, fax, e-mail, datová schránka
adresa: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle,

(správce spoleČnosti Společnost ,,APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC")

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714

IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci Městský soud v Praze, oddíl C, vložka
2994
(spoleČník Společnosti ,,APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC")

TOP CON SERVIS s.r.o.
se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 45274983 DIČ: C7.45274983
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v ,jiné evidenci Městský soud v Praze, oddíl C, vložka
9396
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(společník Společnosti ,,APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC")

GcoTcc-GS, a.s.
se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600
IČO: 25103431 DIČ: CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci Městský soud v Praze, oddíl B, vložka
4524

(společník Společnosti ,,APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC")

a

zhotovitelem č. 4:

Společnost ,,SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ"

zastoupená správcem společnosti:
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 13080

zastoupeným Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem,
místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka
6088
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Inµ Martin Chrastil, obchodní ředitel
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa, fax, e-mail, datová schránka: Praha 3 -
Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080;

(správcem společnosti Společnost ,,SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ")

PUDIS, a.s.
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031
IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka
1458

(společník Společnosti ,,SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ")

DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
IČO: 31 322 000

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/8

(společník Společnosti ,,SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ")
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VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000
IČO: 60193280 DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka
2368

(společník Společnosti ,,SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ")

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka
1418
(společník SpolcČnosti.,,SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ") ('"j

a

zhotovitelem č. S:

Společnost ,,M + M: RS PP Středočeský kraj"

zastoupená vedoucím společníkem:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem v Praze l, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, jednatelem
bankovní spojení: HSBC Bank, Praha l, č.účtu:
IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Ing. Jan Semerád, j

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa, fax, e-mail, datová schránka
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

(vedoucí spoleČník Společnosti ,,M + M: RS PP Středočeský kraj")

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-lO Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené
království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky
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MOTT MACDONALD LIMITED-org.sloŽka
se sídlem: Praha l, Národní č.p. 984/15, PSČ l 1000

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

(společník Společnosti ,,M + M: RS PP Středočeský kraj")

SHB, akciová spoleČnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krq,jským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

(spoleČník SpoleČnosti ,,M + M: RS PP Středočeský kraj")

stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČ: 18827527, DIČ: CZl8827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

(společník Společnosti ,,M + M: RS PP Středočeský kraj")

PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Brno
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(společník Společnosti ,,M + M: RS PP Středočeský kraj")

(dále jen ,,zhotovitelé" či jednotlivě ,,zhotovitel") na štranC druhé.

Vzhledem k tomu, že

A) objednatel vyhlásil užší řízení podle ustanovení § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se veřejné zakázky na služby s názvem
,,Rámcová smlouva na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví
Středočeského kraje, včetně v"ýkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru", a to za účelem

výběru více uchazečů pro uzavření rámcové smlouvy,

B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízeni objednatel rozhodl o přidělení této veřejné
zakázky zhotovitelům,
C) objednatel je územním samosprávným cclkem vykonávajícím činnosti odpovídqjkí
činnostem, jež jsou předmětem plnční této Rámcové smlouvy a na ni navazujících Prováděcích
smluv,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

5
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Rámcovou smlouvu na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví

Středočeského kraje, vČetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
(dále jen ,,Rámcová smlouva")

Článek l.

Výkladová ustanovení

V této Rámcové smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v
Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních
komunikací, a dále rovněž takto:

1.1. Prováděcí smlouva nebo také Smlouva o dílo - smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky
na služby uzavřená na základě Rámcové smlouvy postupem dle ČI. 4. Rámcové smlouvy.
Prováděcí smlouvy budou mezi objednatelem a jednotlivými zhotoviteli uzavírány
průběžně po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.

1.2. Dílčí veřejná zakázka - veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové
smlouvy postupem dle ČI. 4. Rámcové smlouvy. O

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Písemná výzva ---- výzva učiněná objednatelem v souladu s ustanovením § 92 odst. 3
Zákona o VZ všem zhotovitelům na základě Rámcové smlouvy.

Veřejná zakázka - veřejná zakázka na služby s názvem ,,Rámcová smlouva na
projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kaje, včetně
výkonu inženýrské Činnosti a autorského dozoru", realizovaná za účelem výběru více
uchazečů pro uzavření Rámcové smlouvy.

Zákon o VZ - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek 2.

Úvodní ustanovení

m

2.1. Učelem Rámcové smlouvy je zajištění projektových prací staveb pozemních komunikací
ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
jednotlivými zhotoviteli, a to dle potřeb objednatele.

2.2. Rámcovou smlouvou jsou mezi objednatelem a zhotoviteli sjednány obchodní, platební
a další podmínky projektových prací staveb pozemních komunikací ve vlastnictví
Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru a postup
při uzavírání Prováděcích smluv.

2.3. Zhotovitelé budou povinni zajistit komplexní provedení poptávaných služeb. Zhotovitelé
budou též povinni na své náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro poskytování
těchto služeb.

Článek 3.

Základní ustanovení

3.1. Zhotovitelé se Rámcovou smlouvou zavazují provádět pro objednatele projektové práce
staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu

6
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3.2.

4.1.

C)
4.2.

inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to v souladu s podmínkami sjednanými
v Rámcové smlouvě a v Prováděcích smlouvách.
Objednatel se Rámcovou smlouvou zavazuje zaplatit zhotovitelům za projektové práce
staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, výkon inženýrské
činnosti a autorského dozoru úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové
smlouvě a v Prováděcích smlouvách.

Článek 4.

Postup při uzavírání Prováděcích smluv

Obecná ustanovení o uzavírání Prováděcích smluv:

4,1.1. Prováděcí smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Písemných výzev
k podání nabídek ve smyslu § 92 odst. 3 Zákona o VZ (dále jen ,,minitendry"), "
rámci kterých objednatel vyzve všechny zhotovitele k předložení nabídky na plnění
Dílčí veřejné zakázky. Minitendry slouží pro výběr konkrétního zhotovitele Dílčí
veřejné zakázky (dílčího plnění), a to dle specifikací upřesněných objednatelem.

Postup v rámci minitendru:

4,2.1, Objednatel oznámí všem zhotovitelům úmysl zadat Dílčí veřejnou zakázku na
základě Rámcové smlouvy v minitendru, a to formou Písemné výzvy k předložení
nabídky. výzva k předložení nabídky bude zhotovitelům rozesílána písemně
(faxem, e-mailem, poštou či datovou schránkou) a bude obsahovat údaje nezbytné
pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky.

4.2.2. Každá Písemná výzva bude obsahovat:
a. Číslo Písemné výzvy;

b. Identifikační údaje objednatele;
c. Identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele;
d. Vymezení a popis požadovaného plnění, včetně konkrétního rozpisu

služeb (soupisu prací);
e. Místo plnění;
f Dobu plnění;
g. Informaci o hodnotícím kritériu (tím bude vždy nejnižší nabídková

cena);
h. Návrh Prováděcí smlouvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové

smlouvy, upravený dle podmínek konkrétní Dílčí veřejné zakázky;

i. Lhůtu, způsob a místo podání nabídky;
j. Čas a místo otevírání obálek (neplatí v případě, že objednatel jako

prostředek hodnocení nabídek využije elektronickou aukci);

k. Podpis oprávněné osoby.

4.2.3. Kritériem pro zadání Dílčí veřejné zakázky v těchto minitendrech bude vždy
nejnižší nabídková cena. Objednatel může případně jako prostředek hodnocení
nabídek využít též elektronickou aukci. V takovém případě bude Písemná výzva
obsahovat rovněž bližší údaje o elektronické aukci.

4.2.4. Nebude-li v Písemné výzvě uveden způsob podání nabídky, má se za to, že nabídka
se podává v listinné podobě.

7
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4.2.5. Nebude-li v Písemné výzvě uvedeno místo pro podání nabídky, má se za to, že
místem podáni nabídek je Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5.

4.2.6. Nebude-li v Písemné výzvě uvedena lhůta pro podání nabídky, má se za to, že se
jedná o lhůtu, jejíž běh počíná dnem následujícím po dni odeslání Písemné výzvy
zhotovitelům a končí 10. pracovní den v 11:00 hod.

4.2.7. Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva se bude považovat za odeslanou
okamžikem jejího odeslání (faxem, emailem, poštou či datovou schránkou) na
kontaktní údaje a kontaktním osobám zhotovitelů uvedeným v Rámcové smlouvě.
Zhotovitelé se zavazují aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené
v Rámcové smlouvě tak, aby objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje.
Zhotovitelé se rovněž zavazují udržovat v řádném provozu své prostředky e-
mailové a faxové komunikace.

4.2.8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitelé souhlasí s tím, že nesou riziko
spočívající v omezení času pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, a
to i včetně případného znemožnění podání nabídky, pokud dojde k pozdnímu
příjmu či znemožnění příjmu Písemné výzvy na základě technických důvodů na )
straně zhotovitele nebo z důvodu, že zhotovitel řádně neinformoval objednatele o
změnách svých kontaktních údajů nebo kontaktní osoby.

4.2.9. Zhotovitelé budou povinni (v případě jejich zájmu o konkrétní zakázku) doručit
objednateli své nabídky v rámci těchto minitendrů. Při zpracování nabídek na
plnění Dílčích veřejných zakázek nesmí zhotovitel uvést ceny za jednotlivá dílčí
plněni vyšší, než jaké vyplývají ze Soupisu prací obsaženého v nabídce zhotovitele
na uzavření Rámcové smlouvy a ze způsobu výpočtu maximální ceny uvedeného
v článku 6. Rámcové smlouvy (je však oprávněn nabídnout nižší ceny za tato
jednotlivá dílčí plnění).

4.2.10. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně:
a. Číslo Písemné výzvy, na jejímž základě je podávána;

b. Identifikaci objednatele;
c. Identifikaci zhotovitele, který podává nabídku;
d. Dokumenty stanovené v Písemné výzvě, včetně podepsaného návrhu Prováděcí

smlouvy;
e. Podpis zhotovitele.

4.2.11. Nabídky, které budou obsahovat ustanovení, která .jsou v rozporu s Rámcovou
smlouvou a/nebo Písemnou výzvou a/nebo Zákonem o VZ budou z minitendru
vyřazeny. Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako
by nebyly podány.

4.2.12. Objednatel je oprávněn zrušit vyhlášený minitendr, a to až do doby uzavření
Prováděcí smlouvy.

4.2.13. Zhotovitelé berou na vědomí a souhlasí, že vůči objednateli nemohou vynucovat
uzavřeni jakékoli Prováděcí smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb
vyjma těch za skutečně objednanou a realizovanou službu na základě uzavřené
Prováděcí smlouvy.

Smluvní strany stanoví, že jednotlivé Prováděcí smlouvy se budou řídit smluvními
podmínkami této Rámcové smlouvy. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle
následujíc.ího pořadí:

a) Prováděcí smlouva

4.3.

8
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b) Nabídka na plnění Dílčí zakázky
C) Rámcová smlouva, a to v rozsahu a pořadí dokumentů uvedeném v ČI. 9.3

Rámcové smlouvy.

Článek 5.

Doba a místo plnění

5.].

5.2.

Plnění poskytovaná na základě Prováděcích smluv budou zhotovitelé realizovat
v termínech sjednaných v Prováděcích smlouvách, resp. stanovených pokynem
objednatele.

Nebude-li v Prováděcí smlouvě sjednáno jiné místo předání písemných výstupů z plnění
Prováděcí smlouvy, je místem předání písemných výstupů Středočeský kraj, se sídlem
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, k rukám vedoucího oddělení pozemních komunikací
Krajského úřadu Středočeského kraje. Další či jiná místa plnění budou vždy sjednána
v Prováděcí smlouvě, resp. stanovena pokynem objednatele.

("j
Článek 6.

Cena

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Cena za poskytnuté služby bude vždy stanovena jako součet cen jednotlivých dílčích
Činností. V případě služeb autorského dozoru a technické pomoci objednateli bude cena
určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Prováděcí smlouvě, a
skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností
bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti
v konkrétní Prováděcí smlouvě. Objednatel bude oprávněn v rámci Písemné výzvy
k předložení nabídky stanovit i maximální cenu za plnění poptávané v Dílčí veřejné
zakázce.

Cena za provedení Dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě.

Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté plnění.

Na základě Soupisu prací obsaženého v nabídce zhotovitele na uzavření Rámcové
smlouvy, vyplněného v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky, je pro
daného zhotovitele stanoven/a:

a) v případě služeb autorského dozoru a technické pomoci objednateli maximální
hodinová sazba (bez DPH) daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů.
Zhotovitelé nebudou při uzavírání Prováděcích smluv oprávněni v rámci zadávacího řízení
na uzavření konkrétní Prováděcí smlouvy nabídnout objednateli vyšší hodinovou sazbu
(bez DPH), než je příslušná hodinová sazba těchto služeb bez DPH daného rozmezí
předpokládaných stavebních nákladů uvedená v Soupisu prací v tabulce ,JV. Cl)
položkový rozpočet - technická pomoc objednateli - autorský dozor" příslušného
typového příkladu (budou však oprávněni nabídnout zadavateli ceny stejné nebo nižší), a

b) příslušný procentní poměr (koeficient) pro ostatní dílčí činnosti v každém cenovém
pásmu stavebních nákladů, který je pro daného zhotovitele závazný po celou dobu trvání
Rámcové smlouvy. Zhotovitelé nebudou při uzavírání Prováděcích smluv oprávněni v
rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní Prováděcí smlouvy nabídnout objednateli
vyšší celkové (paušální) ceny za dané jednotlivé dílčí činnosti, než jaké vyplývají z níže
uvedeného výpočtu (budou však oprávněni nabídnout objednateli ceny stejné nebo nižší):

9
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Koef x (krát) Sn 1

Cen 1 =

100

6.5.

6.6.

6.7.

Cen l - Maximální nabídková cena zhotovitele (v Kč bez DPH) za konkrétní ucelenou
dílčí činnost poptávanou v rámci Rámcové smlouvy.
Koef - Koeficient uvedený v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy pro danou dílčí
činnost v daném cenovém pásmu stavebních nákladů.
Sň l - Předpokládané stavební náklady stavby v KČ bez DPH, ve vztahu k níž jsou
poptávány služby (budou stanoveny objednatelem pro každou konkrétní zakázku).

Ceny za jednotlivé dílčí činnosti, stanovené způsobem uvedeným v odst. 6.4 této Rámcové
smlouvy a následně uvedené v Prováděcích smlouvách, jsou cenami maximálně
přípustnými, tj. zahrnují veškeré náklady spojené s příslušným plněním dle Rámcové
smlouvy a konkrétní Prováděcí smlouvy (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další
závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), a to vyjma objednatelem :"")
předem schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele
(např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli
proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.
Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy, resp. Prováděcích smluv,
oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek.

Ceny za jednotlivé dílčí činnosti, stanovené způsobem uvedeným v odst. 6.4 této Rámcové
smlouvy .jako maximální nemohou být po dobu trvání Rámcové smlouvy překročeny
(navýšeny), s výjimkou případů dle odst. 36.1. Všeobecných obchodních podmínek.

("eny za jednotlivé dílčí činnosti budou v zadávacím řízení na uzavření Prováděcí smlouvy
a v Prováděcí smlouvě vyčísleny v KČ bez DPH. K cenám za plnČní Prováděcích smluv
bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den
uskutečnění zdanitelného plnění se považuje dle příslušné Prováděcí smlouvy:

a) ve vztahu k autorskému dozoru a technické pomoci objednateli: vždy poslední den
kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;

b) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den
kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii)
v případě zbylé části odměny za inženýrskou Činnost v den písemného potvrzení
objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní
moci;

C) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle Prováděcí smlouvy: (i) v případě
platby za odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí
tohoto konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za
odevzdání čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto
čistopisu bez vad a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných
obchodních podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele).

DPH se pro účely Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv rozumí peněžní částka, jejíž
výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 7.

Trvání Rámcové smlouvy

7.]. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavřeni
Rámcové smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno
více dní, je dnem uzavření Rámcové smlouvy den z označených dnů nejpozdější.

7.2. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let, která počíná běžet dnem
uzavření Rámcové smlouvy.

7.3. Rámcová smlouva může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě,
přičemž účinky zrušení Rámcové smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto
dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni
uzavření takovéto dohody.

7.4. Rámcová smlouva může být ve vztahu k jednotlivému zhotoviteli zrušena dohodou
objednatele a takového zhotovitele, přičemž v případě, že by se tímto snížil počet
zhotovitelů pod zákonem stanovený počet, se kterým je spojena nemožnost objednatele
zadávat Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy (ustanovení § 89 odst. 7
Zákona o VZ), musí ostatní zhotovitelé s takovým zrušením Rámcové smlouvy ve vztahu
ke konkrétnímu zhotoviteli vyslovit souhlas v písemné formě. V případě, že takový
souhlas nebude všemi zhotoviteli udělen, nelze Rámcovou smlouvu zrušit ve vztahu ke
konkrétnímu zhotoviteli dohodou.

7.5. Objednatel je oprávněn ve vztahu s každým jednotlivým zhotovitelem od Rámcové
smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného
porušení smluvní nebo zákonné povinnosti tímto zhotovitelem. Takové odstoupení bude
účinné pouze ve vztahu objednatele s tímto konkrétním zhotovitelem, který závažným
způsobem nebo opakovaně porušil smluvní nebo zákonné povinnosti, přičemž Rámcová
smlouva zůstává v platnosti a účinnosti vůči ostatním zhotovitelům, na které se důvod
odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy nevztahuje.

7.6. Další důvody předčasného ukončení Rámcové a/nebo Prováděcí smlouvy upravují
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky.

7.7. Rámcová smlouva zaniká rovněž v případě, že počet účastníků Rámcové smlouvy na
straně zhotovitelů poklesne z jakéhokoliv důvodu pod počet stanovený v ustallovení § 89
odst. 7 Zákona o VZ tak, že objednatel nebude nadále oprávněn Dílčí veřeinC zakázky na
základě Rámcové smlouvy zadávat.

7.8. Uplynutí doby trvání Rámcové smlouvy či předčasné ukončení Rámcové smlouvy nemá
vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Prováděcích smluv (a to i Prováděcích
smluv uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto uzavřených
Prováděcích smluv se budou i nadále řídit Rámcovou smlouvou a jejími přílohami. Tím
není dotčeno oprávnění objednatele předčasně ukončit kteroukoliv Prováděcí smlouvu,
pakliže pro to budou dány podmínky.

8.].

Článek 8.

Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly Rámcové smlouvy, resp. předmětu každé s ním uzavřené
Prováděcí smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů
(objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj Cr,
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Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Ne.jvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů,
ve kterých se realizuje předmět každé Prováděcí smlouvy uzavřené se zhotovitelem. Dále
se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a
účetní evidenci, která se týká předmětu s ním uzavřených Prováděcích smluv, resp.
Rámcové smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí
služeb dle Rámcové smlouvy, resp. dle Prováděcích smluv. Zhotovitel se zavazuje
poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a
dokumentaci související s Rámcovou smlouvou a Prováděcími smlouvami. V případě, že
část předmětu Prováděcích smluv uzavřených na základě této Rámcové smlouvy bude
zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto
subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku Rámcové smlouvy, pokud tak
neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má
zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

9.1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové smlouvy a/nebo jednotlivých Prováděcích
smluv se řídí Občanským zákoníkem.

9.2. Rámcová smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel
a po jednom obdrží každý ze zhotovitelů.

9.3. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy a jako její součást budou
čteny a vykládány v tomto pořadí:

a) Rámcová smlouva - Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídek

C) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní
stranou Rámcové smlouvy

d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci stavby
pozemní komunikace, včetně:
Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) všech
zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky
e) Vzor Prováděcí smlouvy

f) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací

g) Zadání části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2,

části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové

smlouvy

i) Prohlášeni k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací

dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy.

' }
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9.4. Objednatel a každý ze zhotovitelů prohlašují, že Rámcovou smlouvu uzavírají svobodně
a vážně, že považují obsah Rámcové smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Rámcové smlouvy rozhodující, na důkaz
čehož připojují niže své podpisy. Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady
Středočeského kraje č. 033-02/2017/RK ze dne 19.1.2017.

Přílohy: Součásti Rámcové smlouvy, tj.:
a) Dopis o přijetí nabídek
b) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní

stranou Rámcové smlouvy

C) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci stavby
pozemní komunikace, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) všech
zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

d) Vzor Prováděcí smlouvy

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací

f) Zadání části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

g) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2,

části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové

smlouvy

h) Prohlášení k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací

dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy.

PODEPSÁN za objednatele:

t "

i

RNDr. Martinem Macháčkem, CSC.,
radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Datum," '6 "03- 2017

PODEPSÁN za zhotovitele č. l:
PRAGOPROJEKT, a.s.

l

t.. r

Datum: ,

,K. i? 2('17
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PODEPSÁN za zhotovitele č. 2:
SdruŽení NOVA

d' ,) y0v'ák=Partner

lhg, PĹtra Kopková. jednatelka NOVÁK &

PARTNER, s.r.o.
vedoucího společníka sdruženi

PODEPSÁN za zhotovitele č. 3:
Společnost APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC

02 l""

" ""' ' ' !,', ,t
Ing. Karel Nejedlý,je=lečnosti Ateliér

projektování inženýrských stáveb, s.r.o.
správce společnosti

D't""' 1 C 02- 2017 Datum: 1 6 m- 2017

PODEPSÁN za zhotovitele č. 4:
SpoleČnost ,,SUDOP GROUP RS -
PROJEKTY STČ"

Ing. TomášŠlavíček, předseda představenstva
SUDOĹĹ PRAHA a.s. správce společnosti

l
l "

14- ' ^--_...
Ing. Ivan Pomyká ek, místopředseda
představenstva S DOP PRAHA a.s. správce
společnosti

PODEPSÁN za zhotovitele č. S:
SpoleČnost ,,M + M: RS PP Středočeský kraj"

t
í }\

A""' i
l '

"*-,

Ing. iRadko Bucek, jednatel společnosti Mott
MacDonald CZ, spol. s r.o. vedoucí společník
společnosti

' f "

\.
Ing. Jan Loško, .jednatel
MacDonald CZ, spol. s r.o.
společnosti

Datum: \"·j i\ Zc) Ů'r

0
společnosti Mott
vedoucí společník

Datum: 20 -Ô2- 2017
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