
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 03PT-002936 

č. dodiiViUde//hotovotclci 1724049

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezí následujícími smluvní mi stranami:
J. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 

bankovní spojení:

zastoupeno: generální ředitel

kontaktní osoba ve včccch smluvních: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve včcech technických:
(dále jen „objednatel4") 

a

2. název:

se sídlem: 

KXX DíČ:

„Společnost pro výstavbu 1/48 m ost'4 
védo li eí sp oken ík: SLLis 1CE GRO LJ P a. s*
zapsaná v OI4 vedeném VIS v Praze, oddíl B. vložka i2069
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha I - Nové Město 

622 42 105. CZ62242105

zastoupen;

se sídlem: 
IČO, DIČ: 
zastoupen:

-  předsedou představenstva
-místopředsedou představenstva 

Petrou. Ryplovou -  členem představenstva

společník: VÁHOSTAV - SK, a.s.
zapsaná v OR vedeném OS v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 5996/B 
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
313 56 648, SK 20 20 333 216

-  předsedou představenstva 
-  místopředsedou představenstva

-  členem představenstva
-  členem představenstva
-  členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba vc včccch technických:

Bankovní spojení:

-  předseda představenstva 

— místopředseda představenstva 

-  ředitel výrobní divize 

spec. stavby

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotoví td ““)

(dále společně jen „smluvní strany46, jednotlivě jako „smluvní strana")



Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/43 inosi ev.c, 43-002 - Sportovní - estakáda u 
ňadraží Královo Pole, ISPROFLN/1SPROFOND 300 111 0007 byla realizována 
d od avatelem/zh oloví lei em a přijal d od avatclovii//,h oloví lei ovu nabídku na provedeni a 
dokončení této stavby a na odstraněni všech vad na ní za cenu ve výši 45 586 692,48 Kč bez 
j )F 0 : kalkulovanou takto;

Název stavby Přijatá smluvní Částka 
1í«z DPH v Kč

DPH Přijatá suduvní částka 
včel ně DPHvKě

(*) (b) = DPH z částky (a) (c) = (a) 4- |li)
1/43 musí ev.č. 43-002 
- Sportovní - estakáda 

ii nádraží Královu 
Půle

45 586 Ů92.4S 9 573 205,42 55 159 897,89

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací {výkazu výmčr), dohodli se objednatel a dodavatcl/zhoíovitel takto:

VtéLo Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/43 most cv.č. 43- 
002 “ Sportovní - estakáda u nádraží Královo Pole, číslo veřejné zakázky 03PT-00293Ó. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy;

a) Smlouva o dílo

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
e) Příloha a Oceněný soupis prací -  výkaz výmčr

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ■ Obecné podmínky -  přiloženo na CD

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky -  přiloženo na CD
f) Tcchni eká sp eoi ti k ace

g) Výkresy -  přiloženo na CD

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Formulář -  závazek odkoupení vytěženého materiálu a
i) Plná moc: Ing. Martin Naď

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodav atelhzhotovitcli, tak jak je  zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodav ate 1. / z hotov ite 1 tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněn ím v registru smluv 
zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znční pozdějších předpisu (dále jako 
„zákon o registru smluv"), přičemž bere na vědomi, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv



zajistí objednatel, Do registru smluv bude vložen elektronický obra/ textového obsahu 
Smlouvy v otevřeném a strojové čitelném formátu a rovnčž metadata Smi o my, 

Dodavatel/xliotoviteL bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v List, § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před 
podpisem Smlouvy'.
Připadne spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecné závaznými předpisy České republiky,

Tato Smlouva o dílo jc  vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 
dva obdrží dodavatel/zhotovítel,

Na důkaz toho sírany uzavírají tuto Smlouvat o dílo5 která vstupuje v platní)st podpisem obou 
stran.

12, W Datum:Datum:

PODEPSÁN

Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

za objednatele
v v
Ředitelství silnic a dálnic CR

PODEPSÁN

Jméno;
Funkce: předseda představenstva

za dodavatele/zbotovilelc 

SILNICE GROUP a.s.

Datum:
3?. 10, 201?

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: na základě plné moci

za dodavatele//hotovitele 

VAHOSTAV -  SIC a.s.



Ř E o rraS T V í s il n ic  a  b Aín jc  č b

Naše

Číslo zakázky: 03PT-002936 

ISPROFIN/ ISPROFOND; 500 111 0007

„Společnost pro  výstavbu 1/48 snosť* | 
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenc i 2116/15

Vyřizuje; 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silníc a  dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4? jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„1/43 most ev.č. 43-002 - Sportovní - estakáda u nádraží Královo Pole*1

cv. L  Věstníku veřejných zakázek £2017-008690 (dále jen „Zakázka”) Vám v souladu 
spříslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, věznění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího 
řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel”):

„Společnost pro výstavbu 1/48 most**

SILNICE GROUP a.s„ se sídlem: Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1, IČO: 62242105 

VÁHQSTAV -  SK, a,s„ se sídlem: Príemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, 

IČO; 31356648

O d ů v o d n ě n í :

Příloha Č I -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha í . 2 -  Výsledek posouzeni splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Brně dne 1 I  1 0 ,8 9

Ředitelství silnic a  dálnic ČR

ředitel Závodu Brno



■■■mr

ZPRAVA O HODNOCENI NABÍDEK

dle sračmiec generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci Tiákona o zadávání veřejný cli
zakázek (dále jen „směrnice*)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb,, o zadáv áni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisu (dále jen ,,ZZYZ“)

S. IdontííSItftCť zadáva^ían rfeíiaí

í Číslo veřejné zakázky

Ev, Číslo Vě&níkv velených zakázek

CÍ3RT-002936

Z 2017-008690

'Název veřejné zakázky

íjiuh řízení.
i ____ ________ ____

íSFRORN / ISPR.OFOND

í í/43 rnotít ev.íí. 43-002 - Sportovní - estekáda u 
nádraží Královo Pele' ■ j

Otevřené řízení '

500 11J 0007 3

2, Sez«am hodnocených nahídelt

f Pořadové"! Obchodní Hnna/rúzovYji véno, 
číslo j píij.mení /právní íbtoia 

nabídky účastníka

MtUwitíV ns.

STRABAGn.s.

Sítílo/mfsío trvalého pobytu

KožduP^á 2450/4. Libeň, ISO ftO 
FiabaS? '
Nti .IJŘlidte J9&ŮI. 150 00 Praha 5

IČO účastníka

00014915
...........-I

60H3S744

'POUTU. s.

Sk ajjsfca a,s. 

B1JR.OVÍA. CS, a,s.

Dubská 323JÍ/36. J 00 00 Praha L0 | A5005560
Křižíkova 682/34  ̂Kíurlíî  ÍSč 00 
Praha £ 20271303

Společnost „Mosi Sportovní -  
OíHQ Cítíáflcié^ _  _

OHLŽS, a.s.

tiárodO 13$/Ifl,>í(sv6Město, 1Í0 00 
Pťalis 1

457.74024

Chládsk a Títile) c.s Pardubic* a..s.

Bureíbva V 3 £,'17, Vc-v&ří, íi07.00 
Brno
K. Apotjce 2077’. Želeni pAtbicfrii, 
570 02 Pardutiiw

463427%

25253,'U)

tfprdeiiiiůsť euo5í •• Sportovní •
jTOffiSTTA-i _  ____
i FÍŠíKSTA-Písci-j rekonstrukce,
' stavby ?>.?,. Mlýnská 3 R8/68, 602 í!i) Bi cu> 253I762S



: IDS - Ol̂ 'l:.}v4'ě * ťlopTW.Í *,\<ivby 
i OJoinauc- u..s.
i pro výstavbu 1-4$
i rsflst"

£ ; EiLMUJE GROUP a.s.

; VAHOfcTÁV-- i? K; íi..s.

,'Vib,;uovř'; 229/2 l, 'Muvii. I.Jiioc. 779
00 OJůíkíouíí

Na IT!ňi,ínL.:.| T). ] 6, T 5. tlňví Mesfri, 
IKHK) fĉ hii !

i iTi.ej.UVlíE-lV.Á fí, S2 i U9 BvtdiilílrVd,
i Mr̂ /en h ks, rr;.rs ii!; Siků

2?8lví32ž

0.17421.05

oior^í.^j

3, Popis hodií o ecaii nu jjíáeik; v£eív> ě o d á vodní ní

3.1. ilodnoccnc údaje z liftfrídek; ncpcvídajíoí kritériím hoáacceiaí

Pořad! 
nabídek po 

provedeném
hcjdtiopsjíí

Pořadové
číslo

nabídky

Název / obchodní firma / jméno a příjmení 
účastníka

Nabídková cena 
(v KČ bez DPH)

„Společnost pro výstavbu 1/48 snosí” 43 5®S 692

k S SILNICE GRQCP EL.-3.

VÁI[GSTAV--SK,r-s-
SpoiíCJjfiST 3B.DSÍ -  EpOrĚOVKÍ ■■■■ !ř'íítr<fiiT K 4-
m s

46 46'í 476;DO

2. 7 ídRIÍSTAd/jiH-r. i-ckoijSíťiikcc, stavby a.s.
1D3 - inženýrské a OopnoTÍ a lávky Olomouc
s.s.
SptskčísííKi- „Most Sportovní --OIEL, 
CMádck16

34 04-3 145,24

3. 6 CI-ÍL ŽS, a.s.

Chládek a Tintěra, Partu biče a,s.

4. .1 Metrosta v s.s. 54%\6 92±?ó

y 2 S TRATÍ AD a.&. 54 847 185JO

6. j PÓRU a, s. 55 87; 41í>J3

rt . 5 EU110V1A. Oha.s. 57 S20 036,03

S. 4 í/l-.ansks'. a.s. 57 905 037:40

3.2. Popi# hodnoceni údajů z nabídek v jetiiioiuvýcíi kriíáriích hodnocen;

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení 
nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria 
hodnocení nejnížSÍ nabídková cena, Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové 
ceny v Kč bez DPH od nej nižší ( l .v  pořadí) po nej vyšli.



3-U.PopíS »iTí;va:átt: kodraoi sísfcařfýeb. při hodatteessi v jsáiioíllr/ýeh kidístóác.íi hottu&e&ESJ

iwíKbvO
s':.o

nabí-tký

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

Povsdí /
í.10 i/jTuvíd̂ iOí-bn

1

5*447 lííííJO

4

5.

:$ íA Siíj A líj/B $.

4 57 íí{>íi 437,40 8.

57 iGO 03 6, CO 7.

6 54 047 145,24 .7,

'! 4<i 467 470rUír 2.

£ -̂ 5 5SG 69A 44 1.

3.4, Výsledek hodnoceni nabídek

PofiJ =:i í ÍLELbiijdv |
po ]jrtfVe^c.’,''ť-.r.a j Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka

l-odrioc.Křii
f,Spoií;£ní>s!; pro v y s la v il 3/4$ řňíi&ť1

: SILNICE GROUP a.-s.

VÁHOHTAY -  SK, a.s.

Ěípí^ečiiífít jíjíjíí — SísaiúvTiLi - FER14ÓTA -!■■ si&ři

2-
FLR£STA-PiSci; rdojiiŇlrukcc. stavby s.s.

TDS - iiíSeii <i dopravní stavby Oíocnonc a.s.

.........  ........
í.ípoSřiibíiist -M íw t Spovíiivtři — OIíOjj Cňdádeh*

3- OHI. ŽS, a.

Chkidck ri Tv.ilcra, Pardubice a.5.

á. Metrostav a.s.

\í . STRABAG a.s.

f). ?ORR a.s.

7. BUROVÍA LG, s..r.

8, Rlcanaka íi. a.



4 , Fysické í>£í>by<. které s<t ras fccrt&c stíní ma Lišek pístblsly:

.Íb'i.»noř ;ofíj?j icll{ j s F^djb

T0::iúš Vyhíwní, fr.ig.

■■ ■ -'J=.dLVI i-!Ď ' ' " - l r b ^ y .  I v l i ^ ' .í?------- ---- ---------------- -
Lfliilus Fíii;[>]•:■)vá, Ml-!.-,

5

Ttii&iň Líárt<.\ [.ííg.

Vifíiiimír Kĉ tsk, ]iLg.

V Brně dne 11.9*2017

1



dle smsaike generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných
zakázek (dále jer). řísměrnice:£)

a ust § V2ri pfem, b) zákona L 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vc znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,>ZZYZ£Í)

2. S ez-Tí am do lila dů? kterým i vy brň ný dodav aťel p rokazo vs 1 kvalifika ci, včetně
uvedení údajů rozhodných pro prokázání spínaní jednotlivých kritérií kvalifikace 
u profesní způsobile stí a technické kvalifikace:

2.1, /•ákiiidjíi /.pf^niSiáliAj ijfk' n s t § 74 ZJfNZt

Výpis z evidence Rejstříků trestá pro; j
Fyzické osoby: 1

sio veřejné šafcá/ky D.1PT-002936

Název velújné zakázky 1/43 most o v c. 43-002 - Sportovní - sstabldau akkaí.i 
Královo Vc íc

Druh řízení Ol.ey/ené íízsxú

tSj?RC3.'f\ÍN / ISPKOf ONB 500 l.U 0007

L Men&íikac.oi údaje vybraifeího dodavatele:

Id Ráýiiri í i  i dl. fij 'áóů avátelÁ : •. n

*, Společněji pro výstavba. 1/48
ÍÍK íS*M

SILNÍCE GROUP a,s.
se sídlem; NaHorenci 2116/15, Nové Město, 110 00 
Praha 1
IČO: 62242105

VÁHOSTA.V -SK. a.s.
sc sídlem: Prietnyselná 6ř 821 09 Bratislava, 
Slovenská. republika 
IČO: 31356648



- Pď:tíí llyplovň 
i-Ykvoioké osoby"

- FILNÍ.C.k GPOl;P .0.3.
; Dob&T&o V ý p a lu  ze seznamu kvalifikovaný^ dodavatelů ze dna 22,6.7,017

j Potvrzení Finančního úřadu doloženo Výpisem ze sez-oa.mn kvalifikovairfrcli dodavatelů ze
j dne 22.6.2017
| Písemné česené prohlášení ve vrtali a ke spotřební dani

j Písemné čestné prohlášení tý ka jíc í se písm . 0}

P o t^ i/.r iiii 01-7cetií správy sociá ln ího zy.bezpěnění doložené V ýp isem  ze seznfímn 
kvvaíi:0.k o váných dodavate lů 7.0 dne 27..6.7017

Výpis z obdiodjíího rejstříku doloženo Výpisem ze seznam 11 kvalifikovaných dodavatelů ze 
dne 22,6,2017

Výpis z evidence Rejstříku troštů pro:
Fyzické osoby:

.bag, Martin Srnkl -- Q3VC (subdodavatel, proirtretLik-lyim ně.bož dodavatel prokazuje 
část technické kvíjlilíkac.e a Část profesní ^bkobíJ.ostj.)

Potvrzení H tm nčn iliu  úřadu vis Z lín ě  ze dne 9,6.201.7 
! Písernvié čestné p roh lížen i' ve vztahu ke spotřební dani

. P ísam é čestné ptoliláSouí lýkajíd se pjbm. c)

Potvrzeni Okmsni spiávy sociálního zabezpečeni! ve. Zlíne ze dno 1.13.2017 * •

Písemné česvndjyLohláscni dodavatele, který není zapsán v obc.hod:rlin. i.oj střiku p od op saně 
Ing. ."vtirrlincni SSmídum

Výpis z evidence Rcjsílfku fcrestů pro; 
Fyzické osoby;

Právnické osoby:
I - VÁHOřlTAV -  SK, a. 3.

• Potvrzení Finančního úřadu doíožono Výpisem ze sezDamu kvakfiko váných dodavatelů ze 
i dne 6.9.2017i
j čestné prolJáwerd ve vztahu ke epotťebm dam

i i 'k e ř i né čc.uíjC prohlášení ivZLirj-.á fo p ibm e)

• ťtvrvxvun křesní správy .sociálního /uotzvečeu i do'oženo Výpisem ?c u rm m uv 
k v f. J.ljri k o v n n ý t.L d o dav a td  ll ze < lne 6 .9 .7.017



2*2. j.V.oícsiú způsobilost (i.Jfí usi;. $ 77 Z-ZYZ

V ý p is  z  obchodu: ho re jstříku  S IL U h O i G RO U P u.s., doloženo V ýp isem  ze sszvmmu j
. rva  aných dodává Le] u ze dne 22.6.2017 :

[ Výpis ze živnostenského rej střiku pro SILNICE GROUP a.n.

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. Jog, MmfhiaRačanského
CesUió prohlášení; re JnVrdb.o vyplývá, že vybrauy dedavstd disponuje osobou, jejímž 
prostřed n tefr/Jm. zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstnikcc

Výpis ze zivj).ostei^Ldio rejstříku pro Ing. Martina Šmída

Úřední oprávnění pro ověřování výsledku zjcsnéměrických činnosti podíc §1.3. od&t. 1. phsin. 
a) a o) zákona č. 2 Ob/1994 3b.
Čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel, disponuje osobou, jejímž 
pro střednic*, viní zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru zc.mčinčíitite čimiosti

i Výpis 2 obchodního reifnrilcu YÁHOSTAV -  SIC, a,s. doloženo Výpisem 20 seznamu 
j kvahíikovaTLvoh dodavatelů ze dne 6,9.2017

Výpis z t  živnostenského rej střiku, pro VÁH03TAV -  SK, a.s..

Osvědčení o registraci osoby usazené podle zákona Č. 360/1992 Šb. pro Ing. Petera Michlíka
Čestué prohlášeni ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou* jej trn/ 
prosiředriictylm zabezpečuje odbojnou způsobilost v oboru mosty a. inženýrské konstrukce

2.3. Technická lcvallfjR&£« dle ust. § 79 ZXVZ

I Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 leť před zahájením zadávacího řízení 
i ze dne 18.9.2017 vydaný Ing. Mgr. Martinem Naďem, 11a základě plné moci, včetně 

osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvý^uanmějš.ích 7. těchto prací.:
Reiexeaifiný list -  Dňďnice „DiíďnicFi D l Dubna Skala -  Turanyt: vydaný Ing. 
Pavolem R.ováčrlosni, PhD.. MBA. předsedou představenstva a investičním ředitelem 
Národně diaJYiičné společnosti, a.s. Bratislava, ze dne 30.11.2015

■■ Referenda „kýdhlostm cesta K2 Psírusa -  KrivážU vydaný ing, Pavolem Kováíikero, 
j PhD,, MRA, předsedou představenstva a investičním ředitelem Národně diafničné 
i společností, a, s, Bratis lava, ze dne 7.9.3.2 016

 ̂ Češtíte prohlášení společnosti VAHOSTAV -  SK: a.s. kpřiložené referenci od 
zadavatele Národná diaTuiěná spoločnosť, a_s. .Bratislava. „Dl Jánovce jablonov, í. 
úsekA která je  dostupná elektronicky' na internetových stránkách Úřadu pro veřejné 
zakázky SR, doložena tištěná, vydané Ing. Mgr. Martinem Nadscm, na základě plné j 

! moci, dne 1 fi.9.2017 ' |

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu za. osobu /ujišťující odbornou 
způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce •••• stavbyvedoucího (Ing. Martin 
Račansk.ý) / diplom  ̂ Vysoké učeni technické v Bnié, vydaný prof, Ing. Iteliem Vavřínem,



jd-ríorem a J>oc. iLig. Liáůislavcjii 3t.čpiViívorris CSo... J u lie m , Jno 25.6.199?

bh .iisol i dováná destoé prohlášení odbotób.e personálu zu otobn zejisťujiei odbornou 
rvVo kdosi v oboru zeměměřická ci unosí •- hlavni geodet (Joopr. 'Martin Šimd) / dipbm — ' 
'V ■ okV: 'Jl-cuí tc-chnickč v lírao, vydaný p : o í .  lng. XlitIvuj R.£iisca.':4 CSc.. fvffiA, icktoiem a. 
j i ur. TlM.ldj. IiiO;, Petrem řh čpavkem, Che,, doko.n.cro: dne 12.6,2007

\Z o"ir;olidr:'v'ii]ié deštivě p ro iilá ^ ji ií  cďrjo iT id io  pasená] is. zv. o sed) o z ib r ip o o  stavbyvedoucího 
(Liig. PeLe?: .-bici i l í l í ;  /  < fp J o m - V ysoká ško lu  LSCiiiiiuká v K oáio ieh  -  stavební fdc.iVíL vyds:vý 
jekíor&ra k  d-dkauenv, podp isy n.ocitcíjvé, dn.e 23,6, 19S 8

3, Sftzimm dokladí? nebo vzorku valutujících se l i  předmětu pta ctií veřej né zakázky 
nebo Irvalifikad dodavatele;

výpis z majetkově evidence dodavatele spo.lečn.oel.i SILNICE GROUP a..s. a. V a HO STA v' -  
SK, *.s.

í lup. MaxbitRačauský autorizace v oboro mosty a inženýr;>ké koiialxukcCj vydaná liv̂ . 
i Václavem Mauhsm, předsedou ČKAíT. dne 2.7,20CM

lr>g. Vete-r Mi.cl 11 ik- Osvědčení ti ťe îsirLiei osoby vj stižená v oborům osly a inženýrské 
Vojvittukcc, vyčteno Irpj- Pavlem. Křečkem, předsedo a ČEL VIT, dne 22,9.2016

Jng. 'yiaTbn Sroíd iRcdrii. oprávněni pro ověřováni výslod ků zememŠí iřsk ýáh čimicsih vydané 
Mgt, OtouKalžiaenij ředilolCLUp^sonálniho odboru, dne 20,9,2012

V Bme dne 27.9,2017



FŘ ÍL O IU

Následující tabulka oďke.7,sxje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu »■ Obecné 
podmínky vs smění SniLisvmch podmínek pro stavby menšího rozsahu •••• Zvláštní podmínky 
(dslo jsfii „Sunhivní podttiiáky"").

Název stavby .,1/43 inosí ev,S. 43-002 •• Sps>rí:ovs3Í - ©stakšds u í^draK Krutovo Pole41

Ná?:«v efeku i Ss&RxvmeS?! 
podmínek

i Cisto eláníra

podmínek

L I. 4

Přfslu isé íidfcjs?

Název a adresa Objednatele HííD ČIL. Závod Brno, Šumavská 33, W 2  00 
Brno

Název 'á adresa Zhotovitele
i?

L I.5
,3 Společnost pro výstavbu 1/48 mosi“ 
SILNICE GROUP a,s.
VÁHOSTAV SK, a.s,

| .Doba pro dokončeni 1.1.9 31,1.2019
Doba pio uvedení do 
provozu

L i .22 30.115018

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smlu vnách 
dokumentů

:
i

U (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(hj Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republik)'
Komunikace i .5 Čeština
Poskytnutí staveniště

i1j
2.1

3.1

od Data zahájení prací oznámeného dis Pod- 
Článku 1.1.7

Pověřená osoba ředitel Závodu Brno
Záshipce objednatele 3.2
/měnovan í podzEiotovitdc 4.3 Jmenovaným podzhovitdbm položky 

6 027212* PGM PRÁCE 7AJIŠŤ REGUL 
DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRÍF 
TRATI je  Objednatelem určená společnost - 
Dopravní podnik města Brna, a,s,. Hlinky 
64/151, Písařky, 603 00 Brno, ÍČ: 25508881

Zajištěni špiněni ^inlouvy 4.4 10 % Přijaté cetiy částka bez DPÍ1
Zftmka. za. odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace ' 5.1 
Zhotovitele

SO 101,201,401

3



| Název ělá&dksí Saraluvníels 
1 pftdsráek

Číslo
ííiBMviítelt
gř&dtsbBíiižk.

Přaslsasa? údaje

J  KartnOřtOgEam 7,2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závarač milníky

I

! 
<i

{ 
! 

í.<h Věcný milník:
Povrchové sanace podhled o nosné 
konstrukce a práce v místě tramvajové trati 

1 - Zhotovitel je  z důvodu výluk povinen 
provádět íyio práce v období letních 
prázdnin, tp v měsících červenec a. srpen 

, 2018
’■ dokončení prací; do 31,8.2018

Odstranění vad 9,1 (a) Minimální záruční doba požadovaná 
zadavatelem Činí 60 měsíců pro všechny 
objekty řady 100,200 a 300 s výjimkou;
(i) těch materiál xi /  zařízení / 
technologických zařízení /  prací na 
objektech tady 100,200 a 300, pro něž je  
v Technické specifikaci uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) 
této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této 
Přílohy k nabídce nížej,
(li) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí Záruční doba dJe fcl 2 
kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu 
FP & ~V Z a
(b) Zaručili doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikací uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u přisluánébo materiálu / zařízení 
/ technologického zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Piů běžné platby 1 U a) je  v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-číáuku 4,4 
(ZajíStění špinění smlouvy).
10 % prí;b£žné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednáni 
nápravy neplní povinností podle Pod-článku 
4,8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu



vlá&ks Sisalu vsu^ih 
piKizníiafck

Čísli? článku
Smtavífciftfc
gwdttstíigefc

Příslušné údaje

11,3

Objednatele ve stanoveném tc&inúra 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
Člátiku 7,2 (Harmonogram)- 
10 % průběžné platby
ti) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
poji&íué smlouvy podle Článku. 14 
(PťljíSijěnQy 
10 % průběžné platby

Měna j IL7 koruna česká
Povinnost Zhotovitel e 
zaplatit smluvili pokutu

12,5 a) Zhotovitel nedodrží 3hůty (a další časová 
určasttl} stanované jemu v ro&hoduutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstaves 4,1.8 Poci-článku 4,1 (Obecné 
povinnosti);
30 000,- Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4 3  (Subdodávky)
140 000,- Kč za. každý jednotlivý případ 
porušení

12,5 o) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončeni 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
28 000ř- Kč za každý započatý den prodleni 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12,5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Podělán ku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze;
2S OOÍI- Kč za každý započatý don prodleni

12,5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7,6 (Předčasné 
užívání);
55 000,- Kč za každý započatý den prodleni 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedeni Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 1) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-čláuku 9,1,
5 50GS- Kč za každý započatý den prodleni

Maximální celková výše 12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)



i Ná&ev člásskia 
padm ísak

Čísla £lá«íkífi
Smtavjrddk
jpodmítíek

JPřřslušrcé šidíš jta,
■

sm tavní dh pokut
Výše pojistného plnění

ioi 
i 

i^r 1 % z Přijaté s-mluvj.ií částky bra. DPI!

Kozsah atsvsbně 
montážního pojištění

14 7■ 1 Hv* • - pojištění majetkových škod „proti vhz?.\ \ 
rizikům61 (sil risks)

- pojištění záručního období miiu 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s

3í limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem 

plněni
- pojištění pre vzatého majetku od 

Objednatele s limitem phiční j
- pojištěnými dle této pujiaíué smlouvy 

budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotov.ifcdé

- smluvně vázaní na budovaném díle
- maxlmálm spoluúčast 1 mih Kč.

Způsob rozhodováni spora 15 Použije se varianta B: Rozhode vá?u před 
obecným soudem

Datum: 28.07,2017

* * r  t**w -----
TlSpolečnos(: pro výstavbu I/48mosť‘

předseda představenstva



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně cioplňuje obecný poídup Stran při
Varitidehj tj, změnách Díla Jianzených nebo schválených jako Variace podle 
Článku 10 Smluvní cli podmínek; v návazností na obecnou právní úpravu 
definovanou zákonem č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, ve zněni 
pozdějších předpisů a v návaznosti na vmtro-organizííční předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli zrněna Díla sjednaného
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje směnu množství nebo kvality pjnéftí, budou
parametry změny závazku definovÚTiy ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s
uvedením. přiměřené Hnity, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace,

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/pro vozniho souboru, kterého se Variace týká,

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového 
listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydal pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu v případe, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-čiánku 10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele,

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v  tomto
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace)* Pokud Vyúčtování 
(fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování 
(fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracováni.



Z m ě n o v ý  l i s t  ( s o u č á s t  P ř f í o h y )

Název a evtosíiíril élsto 
Stavby:
Název stavebního objekt/Zprovozního
souboru fSO/FS);_________________
Sírany eimfcHJvy 0 dfki na realizací vý&e uváděně Stavby uzavřené dne [doplňte! I!] {dálejeji Smlouva): 
Objednatel. Ředitelství sBnJc a dálnic ČR 3e írfíťle-m No ppnkrácl 546/5S, 14ÍI00 Praha 4

Číslo SOÍPS /  ĎísJn Zrrt&riy 
SOíPS: Číslo 2BV: ?.Ď, 

2, 3 .4  a 5

Zhotovitel: tdoplWe]

Pňlohv Změnového Jistu: Psrá í. Příjemce

Rorpts cean&flí změn položek

1

Správce-stavby (v 
elektronické verzi 
intranet ŘSP ČR)

Z Zhotovili*

3 PrOjeklunt

4 Supervize

[doplňte r i l t  ptrt?Ěby)

Iniciátor zmény: [doplňte -  buď Zhotovitel nebo Objednatel] 
Popis Zrněny:

Údaje vKé bez UPH;
Cena

Cena navrhovaných 
Změn lápomých

Cena navrhovaných Změn 
kladnýdi

navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných
reíJopim

9,0G

P o d p is  v y ja d řu je  
s o u h la s  s e  Z m ě n o u :

Projektant {autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zBrněstnance ftSDCR; 
urísného v rámci a^Bnizaínl 
struktury Věcní pfísiuaného útvary 
k vyjědfenl kZbV [doplněna dle 
nctřeOvl

jméno datum podpis

Superriza Jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel &e dohodli, ž f t u výře uvedeného SCVPS, který Jo eou&áati výše uvedené Stavby, budou 
provedeny Zmfciy, Jeí Jsou podrobná popsány, zdůvodněny, dohled ovány a oceněny v dokumentaci táto Změny. Smluvní 
strany shodně prohlaSujf, že Zmány dfe tohoto Změnového listu nejsou ztepěehfrn dle £1.132 Smluvních podmínek. Tento 
Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se m in! v  rozsahu upraveném v  tomto Změnovém listu. V  ostatním 
zistévejl práva a povinnosti Objednatele á Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Ne důkaz toho připojuji příslušné 
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele svá podpisy.

Objednatel (Oprávněné
osoba Objednatele
dfe § 24 Směrnice t  1S/2C16)

Jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Člsfo parě:

i

$
•j[



Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

Dohoda
o předčasném užívání 

Díla, Sekce nebo části Díla

č íslo :.................

Ředitel siví silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56 

140 00 Praha 4 -  Nusle 

1Č: 65993390 

DIČ: CZ 65993390

Bankovní spojení:..................

Číslo ú č tu :..............................

Jeb o/, jménem je d n á :.............

(dále jen „Objednatel4")

a

se sídlem .............................................................................

IČ :..............................................................

D IČ :...........................................................

Bankovní spojení:......................................

Číslo ú č tu :...................................................

Jeho/jm énem  je d n á :.......................................................

Zapsaný v  obchodním rejstříku* u ................... soudu v

o d d íl........................vložka....................

(dále jen „Zhotovitel44)

uzavírají tuto



D o h o d u

o předčasném  užívání Dílu, Sekce nebo části Dílu v rozsahu

(dále jen „DíloÉi>

(dále jen ,,Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č.
dne ve zněm' uzavřených Dodatků na. akci (dále jen
Smlouva), jakož i ustanovení § 123 otlsl. (1) zákona e. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním rádu ve znění pozdějších předpisu a po zvážení všech ustanoveni a z nich 
plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, 
se účastníci dohodli takto:

1.

Předm ět Dohody

1) Předmětem této Dohody je  souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích 
k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.

2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezeně užívání Díla 
před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních 
podmínek pro stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve zněni upraveném 
Zvláštními podmuikami (dále jen „Smluvní podmínky44), které jsou součástí Smlouvy.

IL

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) odstavce 
TT., skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu vc smyslu ustanovení Pod -  
článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody. Objednatel i 
Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od do
okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených a 
specifikovaných v teto Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních 
podmínek (dále jen Doba předčasného užívání Díla44).

?2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak. že 
odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla před 
jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho už.ivalelnost, neohrozí 
bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení 
stavebního úřadu,

:3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených 
podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem vc Smlouvě, 
V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.



Podmínky předčasného užívání

1) Strany toto Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.

2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající zc Smlouvy zůstávají nezměněny a 
v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obč strany tyto další povinnosti:

111.

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) V souladu s ustanovením Pod-čl ánk u 13,1 Sm luvn íoh po dm ínek nést v ešk ero u 
odpovědnost za péči o Dílo a Včet určené pro dílo, a to od Data. zahájení prací až do doby 
vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle 
článku TTT, R

2) Plnit i nadále podmínky uvedené vc stavebním po v 
dno c+av^hnítni  stavebním úřadem ŘvJ. nič

v vdaném

3)

4)

Zajistil všechna nezbytná povolení k dočasné úpravrě provozu na komunikaci v rozsahu 
předčasného užívání, a to včetně stanoveni přechodné úpravy

Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnuli o uvedení Díla do předčasného užívání, Ij. 
připravit všechny doklady nutné k podání žádostí a k vydání rozhodnutí (doklady o 
kvalitě, hlavní mostní prohlídky, slanoviska dotčených orgánů státní správy apod,).

5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci přechodné 
úpravy provozu (dále jen „DIO"1), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla.

6) Prováděl potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem a opravy DlO, a to 
v souladu s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, 
způsobených v důsledku dopravních nehod, provést neprodlené odstranění takové škody 
a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvč Objednatele, Správce 
stavby.

7) Rýt součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem 
zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb,, 
o pozemních komunikacích, vc znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb.5 
v platném znění. Připojit sc kc smlouvě o dílo mezí Objednatelem a subjektem, který 
bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. Tímto itslanovoním není dotčena povinnost 
Objednatele zajistit a hradil zimní údržbu.

8) Provádět konkrétní činnosti a úkony ktom u, aby Dílo, které je  uvedeno do předčasného 
užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Objednatelem vydáno 
Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání Díla.

B, Povinností Objednatele:

1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do 
předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do 
předčasného užívání,

2) V souladu sc Smluvními podmínkami zajistit odstranění důsledků předčasného užívání, 
které vedou kc ztrátě nebo Škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.



3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobeních výhradně v důsledků 
veřejného provozu a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena
odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.

4) V součinnosti se Zhotovitelem projednal s příslušným zajištovatelem zimut údržby a 
Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby 'Díla uvedeného do 
předčasného užíváni, a lo v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními 
předpisy.

5) Hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu předčasného užívání

uplynutím Doby předčasného užívání Díla.

Tuto Dohoda jc  vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží 
Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.

že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy.

Díla.

IV.

Běh záruční doby

V.

Závěrečná ustanoveni

Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou 
písemných dodatků k  této Dohodě,

Účastníci teto Dohody prohlašuji, že tato jo jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vidí,

mě dne V d n e ,,,

Objednatele: Za Zhotovitele;



FO m m ,Á .U .73A ,

ZÁVAZEK OlJKQVVmí VYTĚŽENÉHO U A T tm Á b V

Společnost ^Společnost pro -výstavbu 1/48 mosť\
se sídlem: Na Florencí 2116/t 5,110 00 Praha 1 -  Nové Město,
ÍČO: 622 42 105,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v l^raze, oddíl B, vložka 3 2069,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 11a stavební práce 1/43 most ev.Č, 
43-002 - Sportovní - estskáda u nádraží Královo Pole, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
22017-008690 (dále jen .mřaatmkto-.
prohlašuje, že je  srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

j M atená! Mwožství cen Jednotková cenu

ocelové žlaby, rošty, obruby v římse 3 5 1 za cenu šrotu

[ zábradlí vč, sloupků lO t za cenu šrotu

| ocelová svodidla S 9t za cenu šrotu

j betonové obrubníky silniční (nepoškozené)  ̂ UOm Č7,-Kč

j živičné vrstvy a lítý asfalt 2301 t 117,- KČ

Účastník se tímto zavazuje při respekte vám obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečné 
vytěženém množství, Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečné 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejích příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůlě splatnosti 30 dnů- Účastník se tímto zátoveh zavazuje 
ohradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeltó dalšího 
zpracování /  uložení. Účastník tímto potvrzuje* že shora uvedený závazek platí po celou 
dobu realizace zakázky.
Účastník, dále bere m  vědomi, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddoóavatelé. Účastník se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 2S.07.2017

^Společnost pro výstavbu 1/48 mosí“ 

předseda představenstva
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