
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA NA OPAKUJÍCÍ SE STAVEBNÍ PRÁCE

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-002718 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 217094 ŘSD 

ISPROFOND: 500 111 0007
Název související veřejné zakázky: 17150 - Zřízení a opravy svodidel v MSK

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva44):

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
oprávněn jednat ve věci této zakázky: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
....................................................
................................................................
................................................................
................................
.............................
......................................
............................................
.............................
........................................
.............................................
.............................
..................................
..............................................
.............................
...............................
.....................................
.............................

a



SILNICE MORAVA s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
25357352
CZ25357352
u KS v Ostravě, odd. C, v l 9631 
s.r.o.
.....................................................
................................. . ..........................................
.....................................................
.............................................
....................

kontaktní osoba ve věcech technických: ........................................................ 
e-mail: .........................................
tel: ....................
(dále jen „Zhotovitel44)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník44) na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávané 
mimo zadávací řízení v souladu s §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „Zakázka44).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 
výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

3. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou 
druhé Smluvní straně řádně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den 
odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.
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n.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se po dobu trvání Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli na základě 
jednotlivých objednávek stavební práce, jejichž podrobnou specifikaci obsahuje příloha č. 
1 Smlouvy (dále jen „Stavební práce”).

2. Místem provádění Stavebních prací jsou silnice I. tříd, silnice pro motorová vozidla a 
dálnice II. třídy v Moravskoslezském kraji.

3. Objednatel se zavazuje na základě jednotlivých objednávek řádně poskytnuté Stavební 
práce převzít a uhradit Zhotoviteli za poskytnutí Stavebních prací dle této Smlouvy 
sjednanou cenu.

4. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Stavebních 
pracích musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních 
komunikací (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), 
pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo 
požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na 
jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu 
odpovídá Zhotovitel.

5. Veškeré Stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.

6. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne 
o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Kovový šrot odkoupí Zhotovitel od 
Objednatele za cenu šrotu dle vážních lístků v místě a čase obvyklou.

7. Zhotovitel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást poskytování 
Stavebních prací předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají 
spolu s dílčím plněním na základě této Smlouvy, zejména pak následující Dokumentaci a 
Výstupy: stavební deník, fotodokumentace, soupis prací.

III.
Systém objednávek

1. Jednotlivé Stavební práce v rámci Smlouvy budou realizovány na základě písemných
objednávek (výzev) ze strany Objednatele, které budou Objednatelem zaslány
elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele:

silnicemorava@silnicemorava.cz

2. Objednávky Objednatele budou obsahovat údaje potřebné pro řádné poskytnutí
Stavebních prací Zhotovitelem, tedy především vymezení subjektů, odkaz na tuto 
Smlouvu, specifikaci požadovaných Stavebních prací, lhůtu či termín pro jejich 
poskytnutí (nebude-li v objednávce uvedeno, užije se lhůta stanovená v čl. IV odst. 1 této 
Smlouvy), cenu za plnění této jednotlivé objednávky a případně další nezbytné údaje. 
Vzor objednávky je přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž použití tohoto vzorového 
dokumentu je pro Objednatele nepovinné (tj. Objednatel je oprávněn písemnou 
objednávku učinit i jinou srozumitelnou formou).

3. V případě, že bude objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro poskytnutí 
Stavebních prací nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka”), je Zhotovitel
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povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit na e-maiíovou adresu 
Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato objednávka doručena, a to do konce lhůty pro 
potvrzení přijetí (akceptace) objednávky stanovené v následujícím odstavci této Smlouvy. 
V případě, zeje objednávka skutečně stižena vadou platí, že Objednatel je po informování 
Zhotovitelem povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou objednávku nebo informaci, že 
na plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné 
objednávky). Pokud objednávka přes písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti 
stižena vadou není, tak je Zhotovitel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany 
Objednatele povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději 
však následující pracovní den po doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.

4. Zhotovitel potvrdí přijetí (akceptaci) řádné objednávky Objednatele do konce 
následujícího pracovního dne ode dne jejího doručení, a to na e-mailovou adresu 
Objednatele, ze které mu byla tato objednávka doručena.

5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) jednotlivé objednávky Objednatele beze 
změn, tj. není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí 
(akceptace) objednávky Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele 
je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se 
všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu dodržení lhůty uvedené v předchozím 
odstavci).

6. Objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH je uzavřena okamžikem zveřejnění 
potvrzené (akceptované) objednávky a písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této 
objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon
0 registru smluv44). Objednávka s cenou plnění do 50 000 Kč bez DPH včetně je uzavřena 
okamžikem doručení řádného písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky 
Objednateli.

7. Objednatel je oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) jednotlivou objednávku do 
okamžiku jejího uzavření. Objednatel je dále oprávněn písemně zneplatnit (stornovat)
1 objednávku, u které již došlo k jejímu uzavření, ale v takovém případě je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů, 
které Zhotovitel v souvislosti se zneplatněnou (stornovanou) objednávkou marně 
vynaložil. Výše úhrady náhrady účelně vynaložených nákladů podle předchozí věty bude 
stanovena dohodou smluvních stran. Zneplatnění (storno) již uzavřené objednávky nemá 
vliv na práva a povinnosti týkající se plnění, které již bylo na základě této objednávky 
řádně poskytnuto.

IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Stavební práce do 3 týdnů ode dne 
potvrzení přijetí jednotlivé objednávky Objednatele Zhotovitelem, nebude-li 
Objednatelem v jednotlivé objednávce stanovena lhůta delší či v rámci uvedených lhůt 
nebude stanoven přesný termín poskytnutí Stavebních prací. Smluvní strany se mohou 
dohodnout i na kratší než v první větě uvedené lhůte plnění.
O předání (resp. převzetí) Stavebních prací bude sepsán předávací protokol podepsaný 
oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje 
vady.
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v.
Cena

1. Objednatel je povinen hradit Zhotoviteli cenu za poskytnuté Stavební práce na základě 
jednotlivých objednávek řádně, a to ve výši stanovené podle přílohy Č. 2 této Smlouvy 
(cena za jednotku poskytnutých Stavebních prací vynásobená poětem jednotek 
poskytnutých stavebních prací v součtu za všechny položky poskytnutých Stavebních 
prací), která obsahuje položkový soupis Stavebních prací (výkaz výměr) s jednotkovými 
cenami. Objednatel hradí cenu pouze za objednané a řádně poskytnuté Stavební práce.

2. Cena Stavebních prací uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy je stanovena jako maximální 
a nepřekročí tel ná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).

3. Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených za dobu plnění Smlouvy Objednatelem 
Zhotoviteli, nepřekročí částku 6.000.000 Kč (slovy: šest miliony korun českých) bez 
DPH.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Stavebních prací poskytnutých Zhotovitelem na 
základě jednotlivé objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele 
uvedený na faktuře (daňovém dokladu), a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem se 
lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze 
předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Stavebních prací Objednatelem 
bez vad, resp. po odstranění všech vad Stavebních prací a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne protokolárního předání Stavebních prací Objednateli. Faktura musí být doručena 
na následující adresu Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
odbor: Správa Ostrava
adresa: Mojmírovců 5, Ostrava -  Mariánské Hory
PSČ: 709 81

2. Fakturovaná cena musí odpovídat ceně uvedené Objednatelem v jednotlivé objednávce 
a oceněnému soupisu Stavebních prací (výkazu výměr), který je nedílnou součástí této 
Smlouvy jako příloha č. 2.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí 
obsahovat číslo Smlouvy, číslo objednávky (pokud bylo v objednávce Objednatelem 
uvedeno), název Zakázky a ÍSPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat 
všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem 
chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit 
k odstranění nedostatků, aniž by se dostal do prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je 
povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních 
dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti 
uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní 
Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu Stavebních prací, ani dílčí platby ceny 
Stavebních prací.
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5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Objednatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

7. Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden 
u Zhotovitele v části této Smlouvy týkající se vymezení Smluvních stran.

B. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v Číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Stavebních prací ve smyslu ust. § 2113 
a § 2619 Občanského zákoníku na dobu 60 měsíců ode dne převzetí Stavebních prací 
Objednatelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady Stavebních prací dle Občanského zákoníku, Objednateli 
vznikají v případě vad Stavebních prací nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského 
zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost nebo právo 
vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady Stavebních prací (dále také společně jako 
,,vady“), musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude 
Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, 
dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a 
akceptaci zjednání Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady Stavebních prací Zhotovitel odstraní bez zbytečného 
odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené 
přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Stavebních prací odstranit jiným vhodným 
způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo 
souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní 
pokuty Zhotovitelem dle čl. IX odst. 3 Smlouvy.

5. Není-li možné vady Stavebních prací odstranit, má Objednatel dle své volby právo na 
přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté Stavební práce nebo na odstoupení od 
jednotlivé vadou dotčené objednávky.

6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, 
prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě 
při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 1.000.000,- Kč. Tuto 
pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu 
předložit Objednateli k nahlédnutí.

VIII.
Zvláštní povinnosti Zhotovitele
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1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se 
průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich 
opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření 
k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat 
Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění první objednávky zadané Objednatelem na 
základě této smlouvy předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ 
ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník prácea) a vstup na 
dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné 
technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády ě. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ 
ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se 
zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního 
úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a 
Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a 
nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí 
jsou schopna bezpečného provozu.

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy.

IX.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Stavebních prací má Objednatel vůči 
Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Stavebních prací bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončených Stavebních prací.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Pokud Zhotovitel dle č. III odst. 3 Smlouvy písemně upozorní Objednatele na vadnou 
objednávku a následně Objednatel zjistí, že se jednalo o objednávku bezvadnou, je

Stránka 7 z 24



Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.

4. V případě nepotvrzení přijetí (akceptace) objednávky ve lhůtě stanovené v čl 111 odst 4 
Smlouvy nebo v poslední větě čí. III odst. 3 Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny této objednávky, 
a to za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. III odst. 5 Smlouvy je Objednatel 
oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.

6. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v čl. IX odst. 2 a 3, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
274.322,-- Kč.

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
způsobené druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není 
dotčena povinnost Zhotovitele poskytnout Objednateli řádně objednané Stavební práce.

X.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 

Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele neposkytne v Objednatelem 
stanovené lhůtě součinnost nutnou k zahájení plnění předmětu této Smlouvy. Objednatel 
je současně oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že 
Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele obsahující přiměřenou lhůtu 
ke sjednaní nápravy nezahájí plnění jednotlivé objednávky,

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že 
Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily 
výběr nejvhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá 
Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na 
tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy 
platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé 
Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti 
druhé Smluvní strany.

5. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu i jednotlivou objednávku s účinky 
od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu.

6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty 
nebo náhrady škody v plné výši.
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XI.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy, jednotlivých objednávek a 
potvrzení přijetí (akceptace) těchto objednávek (dále jen „zveřejňované dokumenty44) 
v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění zveřejňovaných dokumentů 
v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz 
textového obsahu zveřejňovaných dokumentů v otevřeném a strojově čitelném formátu 
a rovněž jejich metadata,

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zveřejňované dokumenty budou 
uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou z výjimek 
z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci zveřejňovaných dokumentů nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 
1 zákona o registru smluv předem označené Zhotovitelem.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění zveřejňovaných 
dokumentů v registru smluv bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich uveřejnění, a to 
zejména s ohledem na dodržení íhůt poskytnutí Stavebních prací Zhotovitelem u 
jednotlivých objednávek. V případě prodlení Objednatele se splněním informační 
povinnosti dle předchozí věty se dotčené lhůty poskytnutí Stavebních prací na písemnou 
žádost Zhotovitele o toto prodlení přiměřeně prodlouží, o čemž bude mezi Smluvními 
stranami na uzavřen dodatek k dotčené objednávce.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouvaje uzavřena na dobu určitou, a to do 15. 12. 2018 ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět 
plnění dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 3 této Smlouvy podle toho, která z těchto 
skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy 
celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží 
(další Objednávka již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke 
zbývající částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, 
že tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě 
Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace Stavebních prací
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Příloha č. 2 -  Oceněný soupis Stavebních prací (výkaz výměr) 

Příloha č. 3 -  Vzorová objednávka 

Příloha č. 4 -  Technická specifikace

V O strav ě  dne 2 8 “11" 2017 V K rnově dne J.1 ...2017

Z a  O bjednate le : Z a  Z hotov ite le :

Ř ed ite lstv í siln ic  a  dáln ic  Č R SILNICE M O R A V A  s.ř.o .
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Příloha č. 1 -  Specifikace Stavebních prací

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zřízení jednostranných ocelových svodidel pro 
zajištění BESIP a opravy poškozených jednostranných, oboustranných i lanových svodidel 
nebo v nevyhovujícím technickém stavu a to na silnicích I, tříd, SMV a dálnicích II. třídy v 
Moravskoslezském kraji.

Práce budou provedeny v souladu s nej novějšími vydáními veškerých právních předpisů, 
ČSN, TKP SPK a TP a PPK — SVO Požadavky na úrovně zadržení, navrhování a údržbu 
svodidel a tlumičů nárazu na dálnicích a silnicích ve správě RSD ČR.
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Příloha č. 3 -  Vzorová objednávka

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky:

Ze dne: m H

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
[doplňte územní pracoviště]
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

ČNB
....................................
65993390
CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: 
Adresa:
IČO:
DIČ:

[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno]

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se stavební práce“ uzavřené 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne [bude doplněno], číslo smlouvy [bude doplněno] 
(dále jen „Smlouva44) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě smluvní strany ke 
splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Stavebních prací: IH H H H B H

Kontaktní osoba Objednatele: H H I H I I H  

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: ■ ■ ■ ■

Lhůta pro dodání či termín dodání: Dle Smlouvy / Plnění dodejte ve lhůtě do / Plnění
dodejte dne / Plnění dodejte ve lhůtě do DD/MM/YYYY, konkrétní datum a čas dodávky
v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Stránka 13 z 24



HSBBWfflaZa Objednatele: H H IH Í 

Podpis oprávněné osoby:

[Pozn. pro zpracovatele: Lze podepsat i elektronicky prostřednictvím platného zaručeného 
elektronického podpisu.]
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
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Kapitola 1 TKP 
Všeobecně

Přehled jednotlivých kapitol TKP

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/l
ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP 
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016- 120-TN/l
ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l
ze dne 20.4.2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l 
ze dne 15,12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 3 TKP - Dodatek č.l
Schváleno: MD-OPK čj. 275/2016-120-TN/12,
ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 1.4.2017

Kapitola 4 TKP 
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/l
ze dne 4. 8. 2017 s účinností od 7. 8. 2017
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
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schválené MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 
Praha, srpen 2017

Kapitola 5 TKP 
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP 
Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j, 440/06- 120-RS/lze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP 
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1,5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/l
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP
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Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l 
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20,12,2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l 
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 
se současným zrušením pátého znění této kapitoly 
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/l 
ze dne 29.8,2005 
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP 
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP 
Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
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Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/l
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, 
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-OI č.j. 341 /07-910-IPK/l ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1 
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/l ze dne 30.5.2013 
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP 
Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l 
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/l ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016
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Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015, 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, Část A 
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008 
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č.j. 107/2013-120-TN/l ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1.2014, 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č.j. 230/08-910- 
IPK/1 ze dne 12.3.2008 
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP 
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP 
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03- 120-RS/l
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP 
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
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STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD - Ol, č.j. 653/07-910-IPK/l 
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 
ze dne 21.2. 2000.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP 
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/l
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP 
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP 
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02- 120-RS/l
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

Práce budou provedeny v souladu s nejnovějšími vydáními veškerých právních předpisů, 
ČSN, TKP SPK a TP a PPK -  SVO Požadavky na úrovně zadržení, navrhování a údržbu 
svodidel a tlumičů nárazu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČRi r
Našezn.: 54300/17/^5'^

Číslo zakázky: 16PU-002718 

ISPROFIN / IS PRO FOND: 500 1 11 0007 

Vyřizuje:

n
Dle schválených subjektů

J

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR. se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel**) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„17150 - Zřízení a opravy svodidel v MSK“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SILNICE MORAVA s.r.o.
se sídlem: Revoluční 004/30, 704 01 Krnov 

IČO: 25357352

O d u v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Ke bez DPH.

V Ostravě dne 2 1 -IV 201/

Ředitelství silnic a dálnic ČR


