
č. smlouvy zhotovitele: 1724035

SMLOUVA O DÍLO

Tato Sm louva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ........... . . ........................................
zastoupen: ............. ............................. ..........
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: ......................................................................  
číslo Smlouvy: 12PT-001574
(dále jen "objednatelem"! na jedné straně

1. název: „Společnost KámenM
Vedoucí společník: SILN ICE GROUP a.s.

zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
622 42 105, CZ62242105 
................................ -  ..........................................................................................................................................................................................................

VÁHOSTAV - SK, a.s.
zapsaná v O R vedeném  OS v  Bratislavě, oddíl Sa, vložka 5996/B 
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
313 56 648, SK2020333216 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

bankovní spojení společnosti: ..............................
číslo účtu: .................................

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo 1/19 Kámen obchvat, ISPROFOND 500 151 0002 bylo 
realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní 
částku ve výši 155 335 004,81 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

se sídlem: 
IČO, DIČ: 
zastoupen:

Společník:

se sídlem: 
IČO, DIČ: 
zastoupen:



č. smlouvy zhotovitele: 1724035

Název stavby N abídková cena / DPH Celková
P řija tá  sm luvní 
částka v Kč bez

nabídková cená / 
P řija tá  sm luvní

částka v Kč K : 
včetně D PH ;/

M (b) (c) = (a) + (b)

1/19 Kámen obchvat 155 335 004,81 32 620 351,01 187 955 355,82

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim  připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce 1/19 Kámen obchvat, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2017-023708 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních 
podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - 
Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky").

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1i

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky2
inženýrských staveb

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky3

inženýrských staveb

(f) Technická specifikace4
(g) Výkresy5 a
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy 

č. 2 zadávací dokumentace)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy 
č. 2 zadávací dokumentace)

Základní datum je 03.10.2017

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.
2 Uchazeč je  oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na datovém nosiči.
3 Uchazeč je  oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na datovém nosiči.
4 Uchazeč je  oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na datovém nosiči.
5 Uchazeč je  oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na datovém nosiči.



č. smlouvy zhotovitele: 1724035

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, 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 Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným 
ve Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že písmeno c) Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek se vypouští 
bez náhrady.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 
dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

-2. 01. 2018
Datum:

1 a 12. 2017
Datum:





VÁHOSTAV-SK, .a.s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31 356 648, lč  DPH: SK2020333216

PLNÁ MOC

Společnost VÁHOSTAV-SK, a.s„ lč: 31 356 648, se sídlem Priemyselná 6, B21 09 Bratislava, zápis 

v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl: Sa, vložka č.: 5996/B, zastoupené

jen jmocrmer)

s p l n o m o c ň u j e  tímto

zaměstnanci

(dále jen „zmocněnec*)

- Na všechny právní úkony a zastupováni zmocnitele ve všech záležitostech týkajících se zmocnftele jako 

uchazeče nebo zájemce ve veřejných zakázkách v České republice ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadáváni veřejných zakázek ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),

- Na všechny právní úkony a zastupováni zmocnitele ve všech záležitostech týkajících se zmocnitele jako 

účastníka jednáni a / nebo navrhovatele a / nebo příjemce návrhu a pod. ve všech záležitostech týkajících 

se účasti zmocnitele na jednáních o uzavřeni smlouvy ve smyslu příslušných ustanoveni Zákona č. 

513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění, včetně účasti zmocnitele v obchodní veřejné soutěži 

ve smyslu § 281 anásl. Zákona Č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném zněni nebo jakékoli jiné 

formě výběrového Uzení na realizaci stavebních prací, resp. stavebního díla,

- Na všechny právní úkony spojené s  podáváním nabídek do soukromých zakázek České republice, a to 

zejména aby jednal s druhou stranou a jedna] ve všech právních úkonech spojených s  podáváním nabídek 

do soukromých zakázek v České republice.

Zmocněnec je ve všech výše uváděných případech oprávněn podepisovat, přebírat a předávat všechny s tím 

související dokumenty, zejména přebírat soutěžní (tendrové) podklady, podepisovat soutěžní dokumenty 

a cenové nabídky za zmocnitele a všechny související dokumenty, včetné návrhů smluvních podmínek (smluv 

o dílo, smluv o budoucích smlouvách, kupních smluv, rámcových smluv, smluv o spolupráci a pod.), všechny 

požadované prohlášeni, stanoviska a vysvětleni, podávat nabídky, účastnit se na otevírání nabídek a zastupovat 

zmocnitele při uplatňovaní řízeni o přezkoumáni úkonů zadavatele před veřejným zadavatele/zadavatefem 

a úřadem pro veřejné zakázky, dále je oprávněn podávat nabídky do soukromé zakázky, podepisovat smlouvy

Akciová spokxčnosf VÁHOSTAV-SK, a.s. j* zapfsaná v Obchod nom registr! Okrasného súdu Bratislava !, oddíei* Sa. vložka čisto. \



o dílo a další potřebné dokumenty, které Jsou součásti nabídky v rámci soukromé zakázky jménem společnosti 

VÁHOSTAV -  SK, a.s., jakož i na další právním úkonům spojené so soukromými zakázkami.

Zmocněnec je ve výše uvedeném rozsahu také oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě. 

Zmocnění platí do jeho písemného odvoláni.

V Bratislavě, dne



ŘEDITELSTVÍ SILNÍC A DÁLNIC ČR

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 1 -N ové Město

N ašezn.: 23387/ŘSD/39300/2017 

Číslo zakázky: 12PT-001574 

ISPROFOND; 500 151 0002 

Vyřizuje: Pejcalová, Eva

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

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

ev. ě. Věstníku veřejných zakázek Z2017-023708 (dále jen „Zakázka") Vám v souladu 
s příslušným ustanovením zákona ě. 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 Kámen

vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 Nové Město 
IČO: 62242105
společník: VÁHOSTAV -  SK a,s.
Priemyselná 6,821 09 Bratislava 
IČO: 31356648

»■,1/19 Kámen obchvat"

i



O d ů v o d n ě n i ;

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Příloha í . l -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Jihlavě dne 28.11.2017
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Ředitelství silnic  a  dálnic  č r

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných
zakázek (dále jen  „směrnice")

a u st § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen  „ZZVZ")

1* Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 12PT-001574

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2017-023708

Název veřejné zakázky 1/19 Kámen obchvat

Druh řízení Otevřené řízení

ISPRÓFDí /  KPROFbND 500151 0002

2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení /právní forma 

účastníka
Sídlo/místo trvalko pobytu IČO účastníka

i. ALPÍNE Bau CZ, a.s.
Jiráskova 613/13, Krásno nad 
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

02604795

2, Metrostav a.s.
Koželužská 2430/4, ISO 00 Praha S 
-Libeň 00014915

3.
FIRESTA-FiSer, rekonstrukce 
stavby a.s.

Mlýnská 68,602 00 Brno 25317628

Společnost Dcrprastav 1/19 Kámen

4.
Vedoucí společník: Doprastav a.s. Drieňová 27, S26 56 Bratislava 31333320

Společník: Doprastav CZ, spol. s 
r.o.

K zahradnictví 13, ISO 00 Praha $ 
Střížkov

05561027

5. EURO VIA CS, B.s.
Národní 138/10,110 Praha I - Nové 
Město

45274924

6. BÓGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 26374919

7. GEOSAN GROUP a.s. U  nemocníce 430,280 02 Kolín 28169522

1
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Sdružení Swietelsky + Sřrabag -  
Kámen Pražská tř. 495/58,370 04 České 48035599

8.
Správce: SWIETELSKY stavební Budějovice
sx o .
Druhý společník: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744

9. PORR a.s.
Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10 
-Strašnice

43005560

10. HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1,370 01 České 
Budějovice

26068338

11. M-SILNICE a.s. Husova 1697,530 03 Pardubice 42196868

Společnost Kámen 
vedoucí společník: SILNICE 
GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 
1 Nové M ísto 62242105

12.

společník: VÁHOSTAV -  SK a.s.
Priemyselná 6,82109 Bratislava 31356648

3, Popis hodnoceni nabídek včetně odůvodnění

3.1. Hodnocené údaje % nabídek odpovídající kritériím hodnocení

.<*V/ŤWV- <

. Pořadové 

nabídky

iÉÉÉjfM
.̂ívSj

■ ^  'V'*
■ ■ .'-v-.'j

12.

Společnost Kámen 
Vedoucí společník: 
SILNICE GROUP a.s. 
Společník:
VÁHOSTAV- SK a.s.

155 335 004,81 84

1. ALPÍNE Bau CZ, a.s. 174 610 347,35 84

3. 8.

Sdružení Swietelsky + 
Strabag -  Kámen 
Správce: 
SWIETELSKY 
stavební s.r.o.
Druhý společník: 
STRABAG a.s.

178 195 840,15 84

4. 11, M-SILNICE a.s. 179 576 000,00 84

5. 5. EUROVIA CS, a.S. 184913 222,13 84

6. 6. BĎGL a KRÝSL, k.s. 188 632 300,00 84

7. 10. HABAU CZ s.r.o. 169 892 833,14 60

2



.
ř . \ .  . ■

4,

Společnost Doprastav 
1/19 Kámen 
Vedoucí společník: 
Doprastav a*s. 
Společník: Doprastav 
CZ, spol. s r.o.

195 013 259,36 96

7. GEOSAN GROUP a.s. 202 056 730,00 84

■ r
. . ■ v.-,? .(-i .  .

9. PORR a.s. 192 800 065,75 60

3. FIRESTA-FiŠer, 
rekonstrukce stavby a.s.

197 771 635,70 60

W  i;': ■ 2. Metrostav a.s. 198 252 722,51 60

3*2. Popis hodnoceni údajů z  nabídek v  jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla 
hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 
nevýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnějŠí poměr 
nabídkové ceny a kvality se hodnotilo ve vztahu k  následujícím jednotlivým kritériím 
hodnocení a váhám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnoceni na celkovém 
hodnoceni:

Kritéria hodnocení Váha kritéria v celkovém hodnocení

Nabídková cena v Kč bez DPH 90%

Délka záruční doby v měsících 10%

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila komise bodovad 
stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnoceni 
přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria 
hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím 
lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby platí, že čím větší 
délka záruční doby, tím  lepší bodové ohodnocení.

3*3.Popis srovnání hodnot získaných p ři hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Poř.
číslo

nabídky

Kritéria hodnocení
Pořadí 

nabídek po 
provedeném 
hodnocení

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

Váha
kritér

ia

Počet
bodů

Další
hodnotící
kritérium 
(v měs.)

Váha
kritéria

Počet
bodů

Celkový 
; počet 

bodů

1 174 610 347,35 90 80,06 84 10 10 90,06 2

3



2 198 252 722,51 90 70,52 60 10 0 70,52 12

3 197 771 635,70 90 70,69 60 10 0 70,69 11

4 195 013 259,36 90 71,69 96 10 10 81,69 8 ■

5 184 913 222,13 90 75,60 84 10 10 85,60 5

6 188 632 300,00 90 74,10 84 10 10 84,10 6

7 202 056 730,00 90 69,19 84 10 10 79,19 9

8 178 195 840,15 90 78,45 84 10 10 88,45 3

9 192 800 065,75 90 72,51 60 10 0 72,51 10

30 169 892 833,14 90 82,29 60 10 0 82,29 7

11 179 576 000,00 90 77,85 84 10 10 87,85 4

12 155 335 004,81 90 90,00 84 10 10 j 100,00 1

3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí i^ íd o k  
po provedeném 

hodnocení
Obchodní fkma/název/jméno, příjmení účastníka

1.
Společnost Kámen
Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s. 
Společník: VÁHOSTAV -  SK a.s.

2. ALPÍNE Bau CZ, a.s.

3.
Sdružení Swietelsky + Strabag -  Kámen 
Správce: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Druhý společník: STRABAG a.s.

4. M-SILNICE a.s.

5. EUROVIA CS, a.s.

6. BÓGL a KRÝSL, k.s.

7. HABAU CZ s.r.o.

8.
Společnost Doprastav 1/19 Kámen 
Vedoucí společník: Doprastav a.s. 
Společník: Doprastav CZ, spol. s r.o.

9. GEOSAN GROUP a.s.

10. PORR a.s.

11. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s.

4



12. Metrostav a,s.

4. Fysické osoby, k teré se na hodnoceni nabídek podflely:

Jméno, příjmení Podpis 7

-

l —- .... ............ . ,, — r

V Jihlavě dne 1.11.2017

5
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ŘEDITELSTVÍ sil n ic  a  DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných
zakázek (déle jen  „směrnice*)

a u st § 123 pisnL b) zákona Č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve zněni 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky 12PT-001574

Název veřejné zakázky 1/19 Kámen obchvat

Druh řízení Otevřené řízení

ISPROFIN / ISPROFGND 500 151 0002

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Společnost Kámen

Vedoucí společník: SILNICE se sídlem: Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1
GROUP a.s. Nové Město

IČO: 62242105

Společník: VÁHOSTAV -  SK, se sídlem: Priemysdná 6,821 09 Bratislava
a.s. IČO: 31356648

2. Seznam dokladů, kterým i vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně 
uvedení ůdajů rozhodných pro  prokázání splnění jednotlivých k ritérií kvalifikace 
u  profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro: 
Fyzické osoby:



Právnické osoby;
- VÁHOSTAV-SK, a.s.
- VÁHOSTAV-CZ, organizační složka

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů SILNICE GROUP a,s. ze dne 19.9.2017, 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů VÁHOSTAV-SK, a.s. ze dne 1.11.2017. 
Potvrzení Finančního úřadu ve Zlíně -  Martin Šmíd
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů SILNICE GROUP a.s. ze dne 19.9.2017, 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů VÁHOSTAV-SK, a.s. ze dne 1.11.2017. 
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ve Zlíně -  Martin Šmíd 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů SILNICE GROUP a.s. ze dne 19.9,2017, 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů VÁHOSTAV-SK, a.s. ze dne 1,11.2017. 
Výpis z obchodního rejstříku SILNICE GROUP a.s, vydaný Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 12069,
Výpis z obchodného registra VÁHOSTAV-SK, a.s. vydaný Okresným súdem v Bratislavě 
oddíl Sa, vložka číslo: 5996/B.__________________________________________________

22 . Profesní způsobilost dle ust. g 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku SILNICE GROUP a.s. vydaný Městským soudem v Praze oddfl 
B, vložka 12069,
Výpis z obchodného registra VÁHOSTAV-SK, a.s. vydaný Okresným sudem v Bratislavě 
oddíl Sa, vložka číslo: 5996/B.__________________________________________________

Výpis ze živnostenského rejstříku pro Ing. Martina Šmída 
Doklad o členství v ČAK
Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. pro log. Romana Daniela a Ing. Martina 
Račanského;
Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro Ing. Martina Šmída; 
Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu Ing. Romana Daniela ze dne
20.10.2017 - zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby,
Konsolidované Čestné prohlášení odborného personálu Ing. Martin Račanský ze dne
20.10.2017 - zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce; 
Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu Ing. Martin Šmíd ze dne 20.10.2017 
- zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činností.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů SILNICE GROUP a.s. ze dne 19.9.2017, 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů VÁHOSTAV-SK, a.s. ze dne 1.11.2017.

2.3. Technická kvalifikace dle u st g 79 ZZVZ

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
ze dne 30.10.2017 vydaný SILNICE GROUP a,s. včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení nej významnějších z těchto prací;



- Referenční list ze dne 21.5.2015, „R7 MUK Droužkovice -  MUK Nové Spoříce**, 
objednatel Skanska a.s., doba dokončení rok 2014, cena 430,15 mil. Kč;

- Referenční list ze dne 26.8.2014, „R7 Praha -  Knovíz LS (II. etapa)1', objednatel ŘSD 
ČR Závod Praha, doba dokončení 06/2014, cena 104 776 678,70 Kč;
Referenční list ze dne 25.2.016, „11/221 Modernizace silnice Merklín -  Pstruží, II. 

etapa**, objednatel Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., doba 
dokončení 08/2015, cena 62 861 898,57 Kč bez DPH.

Seznam stavebních práci poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
ze dne 30.10.2017 vydaný VÁHOSTAV-SK, a.s. včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení nevýznamnějších z těchto prací:

- Referenčný list ze dne 30.11.2015 JDiaTnica D l Dubná Skala -  Turany**, objednatel 
Národná diaTničná spoločnosť, a.s., doba dokončení 28.9.2015, cena 137,723 954 
mil. EUR bez DPH;

- Referenda ze dne 29.3.2016 “Rýchlostná cesta R2 Pstruša -  Krivóň”, objednatel
Národná diaTničná spoločnosť, a.s., doba dokončení 19.12.2015, cena 53 388 145,48 
EUR bez DPH._________________________________________________________

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu za osobu Ing. Roman Daniel -  
stavbyvedoucí;
Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu za osobu Ing. Martin RaČanský -  
zástupce stavbyvedoucího;
Konsolidované čestné prohlášeni odborného personálu za osobu Ing. Martin Šmíd ~ hlavní 
geodet

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Čestné prohlášeni o vlastnictví stavebních strojů a výpisy z majetkové evidence ze dne 
14.11.2017:
- Finišer VOgele Super 210Q-3Í + Lišta AB 500-3;
- Lišta V5gele SB 250 TV + přídavná lišta k finišeru s možností pracovní šířky od 2,5m do 
15m s pomocí nástavců.
Smlouva ev.č. 2017/315 se společností DS Logistic s j .o . ze dne 13.11.2017 o smluvním 
zajištění odběru/dodávek:
- minimálního množství 1800 m3 kameniva (požadavky na jakost kameniva odpovídající 
položce soupisu prací 6. 56310, 56313 a 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z 
MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA);
- 4000 m3 kameniva (požadavky na jakost kameniva odpovídající položce soupisu prací č.
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI).______________________________
Osvědčení o autorizaci v oboru, pro Ing. Romana Daniela, vydané Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 14.5.2014;
Osvědčení o autorizaci v oboru, pro Ing. Martina Račanského, vydané Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 2.7.2004;



Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro Ing. Martina 
Šmída, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v Praze dne 20.9.2012.
Příslib Bankovní záruky -  zajištění plnění smlouvy, vydaný Komerční bankou, a.s. v Praze 
dne 14.11.2017;
Závazný příslib poskytnutí úvěru, vydaný Komerční bankou, a.s. v Ústí nad Labem dne 
10,11,2017._________________________________________________________________
Výpis z obchodního rejstříku SILNICE GROUP a.s.;
Vlastnická struktura společnosti, podepsaná Ing. Karlem Ryplem v Praze dne 13.11.2017; 
Výpis ze seznamu akcionářů SILNICE GROUP a.s., podepsaný Ing. Karlem Ryplem 
v Praze dne 13.11.2017;
Výpis z obchodního rejstříku RESIST a.s.;
Výpis ze seznamu akcionářů RESIST a.s,, podepsaný Ing. Karlem Ryplem v Praze dne 
13.11.2017;
ProhláSení vydané VÁHOSTAV -  SK, a.s. ze dne 13.11.2017 podepsané Ing. Mgr. 
Martinem Naděm;
Notářský zápis -  Zakladatelská smlouva a Stanovy ze dne 26.2.1993;
Stanovy ze dne 14.12.2015;
Návrh na rozděleni zisku na rok 2015-2016.

V Jihlavě dne 16.11.2017



DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: 1/19 Kámen obchvat
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména 
včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací 
(Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, 
připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Název Díla
Nabídková cena 
v Kč bez DPH *

DPH v Kč Celková nabídková 
cena v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH z H 

ceny (a) (c) -  (a) + (b)

1/19 Kámen obchvat 155 335 004,81 32 620 351,01 187 955 355,82
*

kvality.

Součástí této Nabídky je  Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérii:

K ritérium  hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena v Kě bez DPH 90%
155 335 004,81 
Kž bez DPH

Délka záruční doby v měsících 10%
84

měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)1
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky2
inženýrských staveb

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky3

inženýrských staveb

(ť) Technická specifikace 4

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na datovém nosiči.
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na datovém nosiči.
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na datovém nosiči



(g) Výkresy5
(h) Ostatní související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  Výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. 

přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný 

formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
* Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. přílohy 

č. 2 zadávací dokumentace).
Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s 
výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru 
dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy 
uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim  
připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 
v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas 
s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem ě. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy 
v registru smluv zajistí zadavatel, Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, 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 ust. § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem Či v zastoupení společnosti „Společnost Kámen" na 
základě Smlouvy o společnosti a PM č. 2017/SoS/055

Adresa Na Florencí 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Datum 30.10.2017

! Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na datovém nosiči. 4



PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: 1/19 Kámen obchvat

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-č lánku Číslo Pod- 
Článku Údaje

Název a adresa 
Objednatele 1.1.2.2,13

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 54, 140 00 Praha

Název a adresa 
Zhotovitele 1.1.23,13

Společnost Kámen
Na Florenci 2116/15, Nově Město, 110 00 Praha 1

Jméno a adresa 
Správce stavby 1.1.2.4,1.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, 

Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Doba pro dokončení 
Díla 1.133 30 měsíců

Doba pro uvedení 
stavby do provozu 1.13.10 24 měsíců

Záruční doba 1.13.7

(a)

84 měsíců pro všechny objekty řady 100,200 a 300 
s výjimkou:

(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 
300 v rozsahu dle Přílohy 9 zadávací dokumentace -  
Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem 
dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 
měsíců,

(ii) těch materiálů i zařízení / technologických 
zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro 
něž je  v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) pod-článku
1.13.7 této Přílohy k nabídce,

(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 
specifikace.

(b)

Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci 
uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, 
odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení /



Název Pod-článku
Číslo Pod- 

článku
Údaje

technologického zařízení / práce.

(c)

60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, 
materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, 
které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době 
dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této 
Přílohy k nabídce.

Náklady 1.1.4.3

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů 
vydané dne 15. 3. 2016 Státním fondem dopravní 
infrastruktury.

Sekce 1.1.5.6

SO 133 a 201;

SO 123 a 202;

SO 305; SO 310; SO 315; SO 421, SO 461; SO 462; 
SO 481; SO 501; SO 511; SO 512

Dílo 1.1.5.8 1/19 Kámen obchvat

Elektronické přenosové 
systémy 1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky
Rozhodný jazyk 1.4 Čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště 2.1

od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 
8.1

Výše Zajištění splnění 
smlouvy 4.2

10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad 4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a)

Za porušení ustanoveni o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4

1 000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-
Článku 4.29

50 000.- Kč za každý započatý den

— -----------------------------

4.28 c)
Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31



Název Pod-ČIánku Číslo Pod- 
ělánku

Údaje

30 000," Kč za každý případ porušení

4.28 d)

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9poslední odstavec

900 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 e)

Za nedodržení Doby pro dokončeni

90 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 0

Za nedodrženi Doby pro uvedeni stavby do provozu

180 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném 
pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.28 g)
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

20 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut 4.28 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Postupný závazný 
milník

4.29

Omezení sil. 1/19 do jednoho pruhu pro oba směry 
jízdy (střídavá jízdy obou jízdních směrů jedním 
pruhem) zejména při připojení SO 161 a SO 163 do 7 
dnů, běh doby započne zahájením omezení provozu 
do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy a 
bude ukončen odstraněním tohoto omezení.

Definice
“Jmenovaného
poddodavatete”

5.1

Jmenovaným poddodavatelem části Díla

SO 461 Přeložka podzemního vedení přístupové sítě 
Telefonica - km 0,1 -  0,8;

SO 462 Přeložka podzemního vedení přístupové sítě 
Telefonica - km 1,6;

SO 481 Přeložka DOK Telefonica - km 0,1 -  0,8

je Zadavatelem určená společnost: Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063.

Právo na variaci 13.1

Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce.
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Název Pod-článku Číslo Fod- 
článku

Údaje

Procento Podmíněných 
obnosů 13.5.(b) (ii) Nepoužije se.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1.

Vliv prodlení 
objednatele na úpravy 
v důsledku změn 
nákladů

13.8.1.2

Pro výpočet násobitele Pn se použije:
Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací 
(kód: 011042-17, list 2005 avg -  100) publikovaná 
Českým statistickým úřadem na:

httos://www.czso.cz/csu/czso/ipc cr

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2 20 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

14.6. c)

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25

10 % průběžné platby

14.6 d)
Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby

14.6 e)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3

10 % průběžné platby

14.6 f)

Nepředloženi nebo neudržováni v platnosti pojistné 
Smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální Částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plném' 18.2

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

Minimální Částka 
pojistného krytí 18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Způsob rozhodování 
sporů 20

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem

http://www.czso.cz/csu/czso/ipc


Název Pod-číánku
Číslo Pod- 

článku
Údaje

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet Členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede 20.3 Nepoužije se,

nah n iv  30 10 7017

9
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument Jako  součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 
Č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna 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 změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

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

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

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli 
pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s 
výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních 
podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu v případě, 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-článku 
13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 
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 (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až
po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové 
práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 
(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování,



Změnový list (součást Přílohy k nabídce)
Název a evidenční Číslo čís lo  SO/PS / číslo Změny

Číslo ZBV: ?.0, 
2, 3,4 a 5

Stavby:

Název stavebního objektu/provoznlho 
souboru (SO/PS):

SO/PS:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výěe uvedené Stavby uzavřené dne [doplňtell!] (dále Jer Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silníc a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Pfllohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

Rozpis ocenění změn položek
1

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] 
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem

0 ,0 0

Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zaměstnance RSO ÓR 
určeného v rámci organizační 
struktury Věcně pfWuiného útvaru 
k vyjádfenl k 2BV [dophňte dle 
potřeby!

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správoe stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výěe uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V  ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu 
nejsou zlepěením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele 
dle Směrnice č. 18/2017)

Jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

č ís lo  paré:

1

Z





?3P Aspe Firma: Společnost Kámen

Vypracoval: Alena Krynická

Datum: 30.10.2017

Strana: i 

Čas: 13:41:42

Místo: Praha 

Datum: 30.10.2017



5  Aspe_____ Firma: Společnost Kámen
Datum: 30.10.2017 Čas: 13:41:42

Strana: 2

EXPORT NABÍDKY
s
v

D

li



Strana; 1Aspe Firma: Společnost Kámen 
3.1,1





FORMULÁŘ 23.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: Společnost Kámen
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 622 42 105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/19 Kámen 
obchvat, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2017-023708 (dále jen „účastníků .

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

M ateriál Množství
Jednotková cena bez 

DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané 9600 t 117 Kě/t
Ocelové konstrukce:
(o nepotřebnosti ocelových konstrukcí rozhodne 
majetkový správce stavby)

- Oplocení z drátěného pletiva
- Svodidlo ocelové
- Dopravní značky základní 
* Sloupky a stojky DZ

70 m 
212 m 
28 ks 
21 ks

za cenu šrotu

Dřevo/vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná 
k dalšímu zpracovánf/stromy z mimo lesních pozemků 120 ks dle znaleckého posudku

Dřevo/vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná 
k dalšímu zpracování/stromy z lesních pozemků

- dřevo tvrdé
- dřevo měkké

(dle skutečnosti se souhlasem správce stavby)

7ks 
69 ks

550,-KS/m9*
250,-KS/m3*

Štěpkovaný materiál 40 m3 230,- Kč/m3

*tzv. plnometr

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství, Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat souěinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího
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zpracování { uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou 
dobu realizace zakázky.
Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
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FORMULÁŘ 23.2.
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: Společnost Kámen
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 622 42 105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/19 Kámen 
obchvat, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2017-023708 (dále jen „účastník**!, tímto 
závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení 
zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona ě. 478/1992 Sb., 
o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů 
dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky
obdobné právní ochrany;ako patenty či užitné vzory:

Název a
Identifikace (zejm. 

číslo, datum Popis zařízeni či

Právní titul 
účastníka 

k  nakládání 
s právy patentu

Termín
exspirace

č. udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu 
či užitného vzoru

technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

či užitnému 
vzory v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

p j t A T l U  y V U I  H i l y

patentu či 
užitného vzoru 
na území České 

republiky

1.
■ ■ ■ ■ i mmm i : mmm ■ ■ ■

2.
■ ■ ■ ■ i iWĚĚĚĚĚ m—m

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních 
řádů ekvivalentní čí obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany:
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č.

Název a
identifikace (zejm. 

číslo, datum 
udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku) 

průmyslového 
vzoru

Popis věci, výrobku 
Či zařízení, které je 

předm ětem  ochrany

Právní titu l 
účastníka 

k  naldádání 
$ právy

k  průmyslovému 
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín 
exspírace 

právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

1. llH H il [ ■ ■ ■ ■ i iW Ě Ě Ě tĚ Ě i

2. [ ■ m ■ ■ ■ » flHBHii
3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům,

průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním fii obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva 
(licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu 
stanoveném v čl, 17,5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve 
znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.



FORMULÁŘ 2.33.
SEZNAM PODDODA VATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost: Společnost Kámen
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 622 42 105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/19 Kámen obchvat, ev, č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2017-023708 (dále jen ..dodavatel”!.

0
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
zněm pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů:

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé

projektové práce svodidla

projektové práce sadové úpravy

VDZ, SDZ, DIO plynovod

piloty předpínání

nebo
v souladu s požadavky § 105 odst, 1 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

Ing. Martin Šmíd
IČ 748 43 940

Přístav 5 5 2 ,760  01 Zlín - Přfluky
geodetické a zeměměřické práce

Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (CETIN)

- jmenovaný poddodavatele

IČ: 04084063
Olšanská 2681/6,130 00 Praha 3

SO 461 Přeložka podzemního 
vedení přístupové sítě Telefbníca
- km 0,1 -  0,8;
SO 462 Přeložka podzemního 
vedení přístupové sítě Telefonica
- km 1,6;

SO 481 Přeložka DOK 
Telefonica - km 0,1 -  0,8

m
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje 
kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
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Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu 
jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být 
dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci 
požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel 
bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby 
byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firm a nebo 
název nebo jméno a 

příjm ení poddodavatele

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

poddodavatele

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím  poddodavatele

Ing. Martin Šmíd
748 43 940

Přístav 552, 760 01 Zlín - 
Příluky

Úřední oprávněni pro ověřování 
výsledků zeměměřických Činností 

v rozsahu § 13 odst 1) písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
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