
RÁMCOVÁ SMLOUVA
Číslo: 01UK-002559

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným: 
bankovní spojení: <
IČO: 5993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

zhotovitelem č. 1:
Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Enginers, Ltd.) 
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO: 407 63 439, DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: 
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa:

a
zhotovitelem č. 2:
INSET -  VIAPONT

INSET s.r.o.
se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1170/7, PSČ: 130 00

zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236 
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: 
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa:

(vedoucí společník „INSET -  VIAPONT“)

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem v Brně, Vodní 258/13, PSČ: 602 00
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 
C, vložka 8917
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
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kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev- adresa:

(společník „INSET -  VIAPONT“)

a

zhotovitelem č. 3 
NP-MOTT: RS MOSTY 2016

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 48585955, DIČ: CZ48585955
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa:

(vedoucí společník „NP-MOTT: RS MOSTY 2016“)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Prahal, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00
zastoupeným 
bankovní spojení: ]
IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa: 1

(společník „NP-MOTT: RS MOSTY 2016“)

a
zhotovitelem č. 4 
RS GEOtest -  Rušar

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO: 46344942 DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
699
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: 
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa:

(správcem a společník „RS GEOtest -  Rušar“)

Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno
zastoupeným:

2



bankovní spojení:
IČO: 29362393 DIČ: CZ29362393
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
75395
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: 
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa:

(společník „RS GEOtest -  Rušar“)

a
zhotovitelem Č. 5
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojení::
IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v OR vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu B, vložka 1434
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa:

a
zhotovitelem č. 6 
RS Mosty -  Morava

SHP TS s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 283 42 771 DIČ: CZ 283 42 771
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65125 
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: 
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa:

(vedoucí společník „RS Mosty -  Morava"')

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno,
zastoupeným ’ 
bankovní spojení: I
IČO: 188 27 527, DIČ: CZ 188 27 527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa:

(společník „RS Mosty -  Morava")

Mostní a silniční, s.r.o.
se sídlem Havlíčkova 72, 602 00, Brno
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zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 262 74 337, DIČ: CZ 262 74 337
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa:

(společník „RS Mosty -  Morava'4)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 427 67 377, DIČ: CZ 427 67 377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa:

(společník ,.RS Mosty -  Morava44)

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 255 64 901, DIČ: CZ 255 64 901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa:

(společník ,.RS Mosty -  Morava44)

(dále jen „zhotovitelé44 či jednotlivě „zhotovitel44) na straně druhé, 

vzhledem k tomu, že
a) objednatel vyhlásil otevřené řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, týkající se veřejné zakázky na služby s názvem ..Rámcová smlouva na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek'4, a to za účelem výběru více 
uchazečů pro uzavření rámcové smlouvy,

b) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení objednatel rozhodl o přidělení této veřejné zakázky zhotovitelům,
c) objednatel je státní příspěvkovou organizací vykonávající činnosti odpovídající činnostem, jež jsou předmětem 

plnění této Rámcové smlouvy a na ni navazujících Prováděcích smluv,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních
prohlídek

(dále jen „Rámcová smlouva44)
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Článek 1.
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 čl. 4. Rámcové smlouvy. Prováděcí smlouvy budou 
mezi objednatelem a jednotlivými zhotoviteli uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.

1.2. Diagnostické průzkumy mostů -  pro potřeby Rámcové smlouvy a Smluv o dílo se jimi rozumí též 
provádění diagnostických průzkumů mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek včetně přepočtů zatížitelnosti a dále též vyhotovení statických zatěžovacích zkoušek pro betonové 
a ocelové mosty.

1.3. Dílčí veřejná zakázka -  veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové smlouvy postupem dle čl.
4. Rámcové smlouvy.

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

1.5. Veřejná zakázka -  veřejná zakázka na služby s názvem „Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, 
propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek'4, realizovaná za účelem výběru více 
uchazečů pro uzavření Rámcové smlouvy.

1.6. Zákon o VZ -  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
1.7. Občanský zákoník -zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2.
Úvodní ustanovení

2.1. Účelem Rámcové smlouvy je zajištění diagnostického průzkumu a hlavních a mimořádných prohlídek mostů 
na území České republiky jednotlivými zhotoviteli, a to dle potřeb objednatele.

2.2. Rámcovou smlouvou jsou mezi objednatelem a zhotoviteli sjednány obchodní, platební a další podmínky 
provádění diagnostického průzkumu mostů a hlavních a mimořádných prohlídek mostů a postup 
při uzavírání Prováděcích smluv.

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

Článek 3.
Základní ustanovení

3.1. Zhotovitelé se Rámcovou smlouvou zavazují provádět pro objednatele diagnostický průzkum mostů a hlavní 
a mimořádné prohlídky mostů na území České republiky, a to v souladu s podmínkami sjednanými 
v Rámcové smlouvě a v Prováděcích smlouvách.

3.2. Objednatel se Rámcovou smlouvou zavazuje zaplatit zhotovitelům za provedení diagnostického průzkumu a 
hlavních a mimořádných prohlídek mostů úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové 
smlouvě a v Prováděcích smlouvách.

3.3. Odpovědnost osob provádějících Hlavní Mostní Prohlídky a diagnostický průzkum.
Zhotovitel se podpisem Rámcové smlouvy zavazuje, že hlavní a mimořádné mostní prohlídky a diagnostický 
průzkum provede se znalostí a odbornou péčí a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy, 
zejména ČSN 73 6221 a Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních 
komunikací čj. 61 /2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
Zhotovitel prohlašuje, jako odborně způsobilá osoba ve smyslu § 5 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník, v platném znění, že si je plně vědom všech důsledků, které by mohly nastat v případě nedbalého 
nebo úmyslně či neúmyslně chybně provedeného díla -  Hlavní nebo mimořádné mostní prohlídky a 
diagnostického průzkumu, a nese plnou odpovědnost, a to jak v působnosti Občanského zákoníku, 
Stavebního zákona a Trestního zákoníku.

Článek 4.
Postup při uzavírání Prováděcích smluv

4.1. Obecná ustanovení o uzavírání Prováděcích smluv:
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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“), v 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.

4.2. 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) Požadavek na předložení čestného prohlášení zhotovitele (každého ze zhotovitelů podávajících 

společnou nabídku) o neexistenci střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, 
které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Prováděcí smlouvy;

f) Místo plnění;
g) Dobu plnění;
h) Informaci o hodnotícím kritériu (tím bude vždy nej nižší nabídková cena);
i) Návrh Prováděcí smlouvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové smlouvy, upravený dle 

podmínek konkrétní Dílčí veřejné zakázky;
j) Lhůtu, způsob a místo podání nabídky, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v rámci 

jednání;
k) Čas a místo otevírání obálek (neplatí v případě, že objednatel jako prostředek hodnocení nabídek 

využije elektronickou aukci);
l) Podpis oprávněné osoby.

4.2.3. Podmínkou účasti zhotovitele v minitendru je neexistence střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných 
obchodních podmínek.

4.2.4. 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.

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

4.2.6. Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem jejího 
odeslání (faxem, e-mailem, 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.

4.2.7. 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.

4.2.8. 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 plnění vyšší, než jaké vyplývají ze soupisu prací 
obsaženého v nabídce zhotovitele na uzavření Rámcové smlouvy a ze způsobu stanovení maximální 
ceny uvedeného v Článku 6. Rámcové smlouvy (je však oprávněn nabídnout nižší ceny za tato 
jednotlivá dílčí plnění).

4.2.9. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně:
a) Číslo Písemné výzvy, na jej ímž základě je podávána;
b) Identifikaci objednatele;
c) Identifikaci zhotovitele, který podává nabídku;
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d) Dokumenty stanovené v Písemné výzvě, včetně podepsaného návrhu Prováděcí smlouvy 
a čestného prohlášení zhotovitele (každého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku) 
o neexistenci střetu zájmů dle Čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje 
ke všem mostům, které jsou předmětem dané Prováděcí smlouvy;

e) Podpis zhotovitele.
4.2.10. 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.

4.2.11. Objednatel je oprávněn zrušit vyhlášený minitendr, a to až do doby uzavření Prováděcí smlouvy.
4.2.12. Zhotovitelé berou na vědomí a souhlasí, že vůči objednateli nemohou vynucovat uzavření jakékoli 

Prováděcí smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma těch za skutečně objednané 
a realizované služby na základě uzavřené Prováděcí smlouvy.

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

a) Prováděcí smlouva
b) Nabídka na plnění Dílčí zakázky
c) Rámcová smlouva, a to v rozsahu a pořadí dokumentů uvedeném v Čl. 8.3 Rámcové 

smlouvy.

Článek 5.
Doba a místo plnění

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

5.2. Nebude-li v Prováděcí smlouvě sjednáno jiné místo předání písemných výstupů z plnění Prováděcí smlouvy, 
je místem předání písemných výstupů Ředitelství silnic a dálnic ČR. generální ředitelství, Čerčanská 
2023/12, 140 00 Praha 4. Další či jiná místa plnění budou vždy sjednána v Prováděcí smlouvě, 
resp. stanovena pokynem objednatele.

Článek 6.
Cena

6.1. Cena za poskytnuté služby bude vždy stanovena jako součet cen za skutečně poskytnuté služby, které se 
vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu konkrétních služeb a jednotkových cen těchto služeb 
(cen za 1 MJ v Kč bez DPH). Objednatel bude oprávněn v rámci Písemné výzvy k předložení nabídky 
stanovit i maximální cenu za plnění poptávané v Dílčí veřejné zakázce.

6.2. Cena za provedení Dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě.
6.3. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené služby.
6.4. Jednotkové ceny předložené zhotoviteli v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy (ceny za 1 MJ v Kč bez 

DPH) jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré maximálně možné náklady spojené 
s plněním 1 MJ dle Rámcové smlouvy. Při zpracování nabídek pro potřeby uzavření Prováděcí smlouvy 
mohou zhotovitelé uvést pouze ceny stejné nebo nižší, než tyto jednotkové ceny uvedené zhotovitelem 
v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy. Zhotovitel tak není v souvislosti splněním Rámcové smlouvy, 
resp. Prováděcích smluv, oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších 
částek. Tyto jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové smlouvy překročeny (navýšeny), 
s výjimkou případů dle odst. 36.1. a 36.2. Všeobecných obchodních podmínek. Jednotkové ceny všech 
zhotovitelů jsou obsaženy v soupisu prací v části A Zvláštních obchodních podmínek.

6.5. Jednotkové ceny (za 1 MJ) uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) v části A Zvláštních obchodních 
podmínek jsou vyčísleny v Kč bez DPH. K cenám za plnění Prováděcích smluv bude připočítána DPH 
ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
den podpisu protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků ze strany objednatele. DPII 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

7.1. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření 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 ustanovení § 89 odst. 7 Zákona o VZ tak, že 
objednatel nebude nadále oprávněn Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy zadávat.

7.8. 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.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení

8.1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové smlouvy a/nebo jednotlivých Prováděcích smluv seřídí 
Občanským zákoníkem.

8.2. Rámcová smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a po jednom obdrží každý ze 
zhotovitelů.

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

a) Rámcová smlouva
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 staveb pozemních 

komunikací, 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
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g) Zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.4 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, 
kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

i) Technické podmínky, jmenovitě:

I. Pro provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61 /2009-120-SS/2 

(Věstník dopravy č. 19/2009)
2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
3. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Pro provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009, - čj. 

61 /2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. Metodický pokyn Část 11/2 - Průzkumné a diagnostické práce uveřejněný ve Věstníku dopravy 

číslo 5/2013 z 27. února 2013
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
10. TP 86 Mostní závěry
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 

a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových 

a ocelobetonových mostů pozemních komunikací

13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 6. 
2011, schválený MD OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 2011.

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:
1. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
2. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
3. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
4. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
5. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
6. ČSN EN 1991 -  Eurokód 1 -  Zatížení konstrukcí (soubor norem)
7. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 -  Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)
8. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 -  Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)
9. ČSN EN 1994 -  Eurokód 4 -  Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor 

norem)
10. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 -  Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)
11. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 -  Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)
12. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí
13. ČSN EN 1997 -  Eurokód 7 -  Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)

8.4. 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 níže své podpisy.

Přílohy: Součásti Rámcové smlouvy, tj.:
a) Dopis o přijetí nabídek
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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 staveb pozemních 
komunikací, 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 prací (vyplněný formulář 4.4.4 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, 

kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
g) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, Části 4 

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

h) Technické podmínky, jmenovitě:

I. Pro provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1.9. 2009, - čj. 61 /2009-120-SS/2 

(Věstník dopravy č. 19/2009)
2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
3. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Pro provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1.9. 2009, - čj. 

61 /2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. Metodický pokyn Část 11/2 - Průzkumné a diagnostické práce uveřejněný ve Věstníku dopravy 

Číslo 5/2013 z 27. února 2013
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
10. TP 86 Mostní závěry
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 

a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových 

a ocelobetonových mostů pozemních komunikací

13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 6. 
2011, schválený MD OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 2011.

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:
1. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
2. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
3. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
4. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
5. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
6. ČSN EN 1991 -  Eurokód 1 -  Zatížení konstrukcí (soubor norem)
7. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 -  Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)
8. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 -  Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)
9. ČSN EN 1994 -  Eurokód 4 -  Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor 

norem)
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10. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 -  Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)
11. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 -  Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)
12. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí
13. ČSN EN 1997 -  Eurokód 7 -  Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)

Výše uvedené Technické podmínky písm. h) nejsou neoddělitelně spojeny s Rámcovou smlouvou a 
objednatel a zhotovitelé šije zajistí na své náklady.

za objednatele Ředitelství silnic a dálnic
PODEPSAN PODEPSÁN

za zhotovitele č. 1 Pontex spol. s r. o 
(Pontex Consulting Enginers, Ltd.)

D atiirpr 2 6 -09- 2016 Datum: 1 2. 08. 2016

za zhotovitele č. 2
PODEPSÁN.

Datum: Datum:

1 8. 08  2016
1 8  08  2016

PODEPSÁN
za zhotqvitele č.3 NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

PODEPSAN
za zhotovitele č. 3 Mott MacDonald CZ, spol. 

sr.o . / J

Datum: Jj. i. J-Ofr Datum:

i i



PODEPSÁN PODEPSÁN
za zhotovitele č. 4 GEOtest, a.s. 73 7hntnvifp|p Č d  Rllčar motřv c r n

Datum: 1^>\ Datum: 2-Of£

PODEPSÁN PODEPSÁN
za zhotovitele č.5 PRAGOPROJEKT, a.s. za zhotovitele č. 6 SHP TS s.r.o.

Datum: ^ Datum:

Z 9 -08- 2016 3 1 -08- 2013

PODEPSÁN PODEPSÁN
za zhotovitele č. 6 Stráský, Hustý a partneři s.r.o. za zhotovitele č. 6 Mostní a silniční, s.r.o.

Datum: Datum:

3 1 -08- 2016 31  -08- 2016

PODEPSÁN PODEPSÁN
za zhotovitele č. 6 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. za zhotovitele č. 6 PK OSSENDORF s.r.o.

Datum: Datum:

3 1 -08- 2015 31  -08- 2015
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j ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Našezn.: 14267/2016-19510/MK 
Číslo zakázky: 01UK-002559 
Vyřizuje:

r  n

ROZDĚLOVNÍK

L J
Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel44) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a
mimořádných mostních prohlídek44

ev. č. věstníku veřejných zakázek 519681 (dále jen „Zakázka44) Vám tímto v souladu s § 81 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon44), 
v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 7 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

Pořadí
uchazečů

Poř.
čís.

nabídky
Obchodní jméno uchazeče

Nabídková
cena

(bez DPH) 
v Kč

1. 3.

Pontex, spol. s.r.o. (Pontex Consulting Engineers, 
Ltd.)
IČO: 40763439
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

103.059.500,-

2. 7.

INSET -  VIAPONT 
Vedoucí společník 
INSET s.r.o.
IČO: 03579727
se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Společník
VIAPONT, s.r.o.
IČO: 46995447
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Bmo-město

117.777.770,-

3. 6.
NP-Mott: RS mosty 2016 
Vedoucí účastník:
NOVÁK & PARTNER s.r.o.

126.155.340,-
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.
IČO: 48585955
se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 
Společník
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
IČO: 48588733
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1

4. 2.

RS GEOtest-Rušar 
Vedoucí společník 
GEOtest, a.s.
IČO: 46344942
se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Společník
Rušar mosty, s.r.o.
IČO: 29362393
se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

129.927.100,-

5. 1.
PRAGOPROJEKT, a.s.
IČO: 45272387
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

130.298.950,-

' '
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6. 4.

RS Mosty -  Morava 
Vedoucí společník:
SH P TS s.r.o.
IČO: 28342771
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno 
Společník
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
IČO: 18827527
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
Společník
Mostní a silniční, s.r.o.
IČO: 26274337
se sídlem Havlíčkova 72, 602 00 Brno 
Společník
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
IČO: 42767377
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava
Společník
PK OSSENDORF s.r.o.
IČO: 25564901
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno

134.942.400,-

7. 5.

SUDOP GROUP -  diagnostika mostů
Vedoucí společník
VPÚ D E C O  PR AH A a.s.
IČO: 60193280
se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
Společník
SUDOP PRAHA a.s.
IČO: 25793349
se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3

138.532.100,-
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2. Jako nej vhodnější nabídky na realizaci Zakázky bylo vybráno prvních 6 níže 
uvedených uchazečů, se kterými bude uzavřena rámcové smlouva.

Pořadí
uchazečů

Poř.
Čís.

nabídky
Obchodní jméno uchazeče

Nabídková
cena

(bez DPH) 
v Kč

t 3.

Pontex, spol. s.r.o. (Pontex Consulting Engineers, 
Ltd.)
IČO: 40763439
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

103.059.500,-

2.

, \ .

7.

INSET -  VIAPONT 
Vedoucí společník 
INSET s.r.o.
IČO: 03579727
se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Společník
VIAPONT, s.r.o.
IČO: 46995447
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-iněsto

117.777.770,-

- ' ».v

'
3. 6.

NP-Mott: RS mosty 2016 
Vedoucí účastník:
NOVÁK & PARTNER s.r.o.
IČO: 48585955
se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 
Společník
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
IČO: 48588733
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1

126.155.340,-
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4. 2.

RS GEOtest-Rušar 
Vedoucí společník 
GEOtest, a.s.
IČO: 46344942
se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Společník
Rušar mosty, s.r.o.
IČO: 29362393
se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

129.927.100,-

5. 1.
PRAGOPROJEKT, a.s.
IČO: 45272387
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

130.298.950,-

6. 4.

RS Mosty -  Morava 
Vedoucí společník:
SHP TS s.r.o.
IČO: 28342771
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno 
Společník
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
IČO: 18827527
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

134.942.400,-
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Společník
Mostní a silniční, s.r.o.
IČO: 26274337
se sídlem Havlíčkova 72, 602 00 Bmo 
Společník
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
IČO: 42767377
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava
Společník
PK OSSENDORF s.r.o.
IČO: 25564901
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Bmo -  Staré Bmo

Zadavatel rozhodl o výběru nabídek podaných shora uvedenými uchazeči, neboť se podle 
hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídky s nejnižšími nabídkovými cenami.

Poučení:

Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru nej vhodnější nabídky lze podat námitky, které musí 
stěžovatel doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazeči, jejichž nabídky byly vybrány jako 
nejvhodnější podle § 81 zákona.

Praze dne:
1 8 -07- 2016
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Rozdělovník:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16 
147 $4 Praha 4

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112 
627 00 Brno 
Vedoucí společník 
RS GEOtest-Rušar

Pontex, spol. s.r.o.
(Pontex Consulting Engineers, Ltd.) 
Bezová 1658 
147 14 Praha 4

SHP TS s.r.o.
Bohunická 50 
619 00 Brno 
Vedoucí společník:
RS Mosty -  Morava

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20 
160 00 Praha 6 
Vedoucí společník:
SUDOP GROUP -  diagnostika mostů

NOVÁK & PARTNER s.r.o.
Perucká 2481/5 
120 00 Praha 2 
Vedoucí účastník:
NP-Mott: RS mosty 2016

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7 
130 00 Praha 3 
Vedoucí společník:
INSET - VIAPONT


