
1. RÁMCOVÁ SMLOUVA 
číslo : IOPU-001180 1 00 7 
/ 2 0 1 6 / 0 0 6 6 

 

                                                   

mezi objednatelem: Reditelství silnic a dálnic CR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4 zastoupeným:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxx lč: 65993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel") na straně jedné a poskytovatelem : 

SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 

se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové zastoupeným 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

lč•. 275 02 988 DIČ: CZ27502988 údaj o zápisu v obchodním 

rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Krajským soudem v Hradci 

Králové? oddíl B, vložka 2548 kontaktní osoba pro příjem 

Písemných výzev xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev — adresa, fax, e-

mail, datová schránka 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a 

(dále jen „poskytovatel”) na straně druhé. 

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

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), týkající se veřejné zakázky na služby s názvem „l. tř. 

Sečení trávy u silnic l. tř. oblast Náchod a to za účelem výběru jednoho uchazeče pro uzavření rámcové smlouvy, 

B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení objednatel rozhodl o přidělení této veřejné zakázky 

poskytovateli, 

C) objednatel je státní příspěvkovou organizací vykonávajícł činnosti odpovídají činnostem, jež jsou 

předmětem plnění této Rámcové smlouvy a na ni navazujících Prováděcích smluv,  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

l. tř. Sečení trávy u silnic l. tř. oblast Náchod (dále jen 

„Rámcová smlouva”) 

Clánek 1. 
Výkladová ustanovení 

V této Rámcové smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách 

pro služby, a dále rovněž takto  



1.1. Prováděcí smlouva smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky na služby uzavřená na základě Rámcové smlouvy 

postupem dle čl. 4 a mající náležitosti obchodní smlouvy podle zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”), Prováděcí smlouvy budou mezi 

objednatelem a poskytovatelem uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové smlouvy. 

Dílčí veřejná zakázka — veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové smlouvy postupem dle čl. 

4. Rámcové smlouvy. 

1.3. Písemná výzva — výzva učiněná objednatelem v souladu s ustanovením 92 odst. l, písm. a) zákona 

poskytovateli na základě Rámcové smlouvy. 

1.4. Veřejná zakázka — veřejná zakázka na služby s názvem „I. tř. Sečení trávy u silnic I. tř. oblast Náchod”, 

realizovaná za účelem výběru jednoho uchazeče pro uzavření Rámcové smlouvy. 

Článek 2. 

Uvodní ustanovení 

2.1. Učelem Rámcové smlouvy je vymezení podmínek pro zadávání Dílčích veřejných zakázek na sečení trávy 

kolem pozemních komunikací (dále jen ,.sečení" nebo „služby”) jedním poskytovatelem, a to dle potřeb 

objednatele. 

2.2. Rámcovou smlouvou jsou mezi objednatelem a poskytovatelem byly vymezeny podmínky pro uzavírání 

Prováděcích smluv na sečení. 

2.3 Poskytovatel bude povinen na základě Prováděcích smluv zajistit komplexní provedení poptávaných služeb, 

Poskytovatel bude též povinen na své náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro poskytování 

těchto služeb. 

Článek 3. 

Základní ustanovení 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat pro objednatele služby na základě Prováděcích smluv, a to v souladu s 

podmínkami vymezenými v Rámcové smlouvě a sjednanými v Prováděcích smlouvách. 

3.2. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za služby úplatu na základč Prováděcích smluv, a to v souladu s 

podmínkami vymezenými v Rámcové smlouvě a sjednanými v Prováděcích smlouvách. 

3.3. Nečinnost objednatele nebo poskytovatele při zadávání Dílčích veřejných zakázek podle této Rámcové 

smlouvy není porušením Rámcové smlouvy a to do okamžiku, kdy bude oboustranně podepsána 

Prováděcí smlouva. 

3.4. Poskytovatel se zavazuje objednateli předložit nejpozději před podpisem Rámcové smlouvy a následně po 

uplynutí každého roku účinnosti Rámcové smlouvy: 

a) pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 

třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být vykonávány v rámci plnění 

veřejné zakázky 

Článek 4 

Postup při uzavírání Prováděcích smluv 

3.5. Obecná ustanovení o uzavírání Prováděcích smluv: 

3.5. l. Prováděcí smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Písemných ýzev k podání nabídek ve 

smyslu 92 odst. I písm. a) zákona, (v rámci kterých objednatel vyzve poskytovatele k předložení 

nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky). 

3.6. Postup při výzvě zhotovitele: 

3.6. l . Objednatel oznámí poskytovateli úmysl zadat Dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové 

smlouvy, a to formou Písemné výzvy, jejíž součástí je návrh Prováděcí smlouvy, k předložení 

přijatého návrhu Prováděcí smlouvy (dále též „nabídky”). Písemná výzva bude poskytovateli 

rozesílána písemně (faxem, e-mailem, poštou či datovou schránkou). 

 3.6.2. Každá Písemná výzva bude obsahovat: 

a. Číslo Písemné výzvy (číslo RS : IOPU-OOI 180); 



b. Identifikační údaje objednatele; c, Identifikaci a kontaktní údaje 

oprávněné osoby objednatele; 

d. Vymezení a popłs požadovaného plnění a konkrétní soupisu služeb, který je součástí 

Prováděcí smlouvy; 

e. Místo plnění; 

f. Dobu plnění; 

g. Návrh Prováděcí smlöuvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové smlouvy upravený 

dle podmínek konkrétní Dílčí veřejné zakázky; 

h. Lhůtu, způsob a místo doručení přijatého návrhu Prováděcí smlouvy; 

i. Podpis oprávněné osoby. 

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

listinné podobě. 

3.6.4. Nebude-li v Písemné výzvě uvedeno místo pro podání nabídky, má se za to, že místem podání 

nabídek je Ředitelství silnic a dálnic CR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 

Hradec Králové. 

 Nebude-li v Písemné výzvě uvedena lhůta pro podání nabídky, má se za to, že se jedná o lhůtu, jejíž 

běh počíná dnem následujícím po dni odeslání Písemné výzvy poskytovateli a končí 10. pracovní 

den v 1 1 hod. 

3,6.6 Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem jejího 

odeslání (faxem, e-mailem, poštou či datovou schránkou) na kontaktní údaje a kontaktní osobě 

poskytovatele uvedené v Rámcové smlouvě. Poskytovatel se zavazuje aktualizovat své kontaktní 

údaje a kontaktní osoby uvedené v Rámcové smlouvě tak, aby objednatel měl vždy k dispozici 

aktuální údaje. Poskytovatel se rovněž zavazuje udržovat v řádném provozu své prostředky e-

mailové a faxové komunikace, 

3.6.7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že poskytovatel souhlasí s tím, že nese riziko spočívající v 

omezení času pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, a to i včetně případného 

znemožnění. podání nabídky, pokud dojde k pozdnímu příjmu či znemožnění příjmu Písemné 

výzvy na základě technických důvodů na straně poskytovatele nebo z důvodu, že poskytovatel 

řádně neinformoval objednatele o změnách svých kontaktních údajů nebo kontaktní osoby. 

3.6.8. Poskytovatel bude moci doručit objednateli svou nabídku, Při zpracování nabídky na plnění Dílčích 

veřejných zakázek nesmí poskytovatel uvést jednotkové ceny (tj. za I MJ) vyšší, než byly 

jednotkové ceny uvedené poskytovatelem v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy (je však 

oprávněn nabídnout jednotkové ceny nižší). Taktéž nesmí použít jiné jednotkové ceny (tj. za i 

MJ, než které jsou uvedeny uvedené poskytovatelem v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy, 

 3.6.9. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně: 

a. Císlo Písemné výzvy, na jejímž základě je podávána; 

b. Identifikaci objednatele; 

c. Identifikaci poskytovatele, který podává nabídku; 

d. Dokumenty stanovené v Písemné výzvě, včetně podepsaného návrhu Prováděcí smlouvy; 

e. Podpis poskytovatele. 

3.6.10. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí, že vůči objednateli nemůže vynucovat uzavření jakékoli 

Prováděcí smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma těch za skutečně objednané 

a realizované služby na základě uzavřené Prováděcí smlouvy, 

3.7. Smluvní strany stanoví, že jednotlivé Prováděcí smlouvy se budou řídit podmínkami vymezenými této 

Rámcové smlouvy a Občanským zákoníkem. Pro účely interpretace bude priorita dokumentü podle 

následujícího pořadí: 

a) Prováděcí smlouva 

b) Nabídka na plnění Dílčí zakázky 

c) Rámcová smlouva, a to v rozsahu a pořadí dokumentů uvedeném v čl. 4.15 Rámcové 

smlouvy. 



Článek 5 

Doba a místo plnění 

3.8. Plnění poskytovaná na základě Prováděcích smluv bude zhotovitel realizovat v termínech sjednaných v 

Prováděcích smlouvách. 

3.9. Nebude-li v Prováděcí smlouvě sjednáno jiné místo předání písemných výstupů z plnění Prováděcí 

smlouvy, je místem předání písemných výstupů dle pokynu objednatele místo realizace služeb nebo 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové. Další či 

jiná místa plnění budou vždy sjednána v Prováděcí smlouvě, resp. stanovena pokynem objednatele. 

Clánek 4. Cena 

4.1. Cena za realizované služby bude vždy stanovena jako součet cen za skutečně realizované služby, které se 

vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu konkrétních služeb a jednotkových cen těchto 

služeb (cen za I MJ v Kč bez DPH). Objednatel bude oprávněn v rámci Písemné výzvy k předložení 

nabídky stanovit i maximální cenu za plnění poptávané v Dílčí veřejné zakázce. 

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

4,3. Objednatel bude poskytovateli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené služby 

(plnění). 

4.4. Jednotkové ceny předložené poskytovatelem v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy (ceny za I MJ v Kč bez 

DPH) jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré maximálně možné náklady spojené s 

plněním I MJ dle Rámcové smlouvy. Při zpracování nabídek pro potřeby uzavření Prováděcí smlouvy 

může poskytovatele uvést pouze ceny stejné nebo nižší, než tyto jednotkové ceny uvedené poskytovatelem 

v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy. Poskytovatel tak není v souvislosti s plněním Rámcové 

smlouvy, resp. Prováděcích smluv, oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv 

jiných či dalších částek. Tyto jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové smlouvy překročeny 

(navýšeny). 

4.5. Jednotkové ceny (za I MJ) uvedené v soupise služeb jsou vyčísleny v Kč bez DPH. K cenám za plnění 

Prováděcích smluv bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den 

uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dokončení služeb včetně souvisejícího vyhodnocení a 

závěrečné zprávy dle příslušné Prováděcí smlouvy. DPH se pro účely Rámcové smlouvy a Prováděcích 

smluv rozumí peněžní částka, jeJíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Clánek 6 

Trvání Rámcové smlouvy 

4.6. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Rámcové smlouvy je 

den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Rámcové 

smlouvy den z označených dnů nejpozdëjší. 

4.7. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 3 let, která počíná běžet dnem uzavření Rámcové 

smlouvy. 

4.8. Rámcová smlouva může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení 

Rámcové smlouw nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik 

dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody. 

 4.9. Rámcová smlouva může být zrušena dohodou objednatele a poskytovatele. 

4.10. Objednatel je oprávněn ve vztahu od Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy odstoupit v případě 

závažného nebo opakovaného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti poskytovatelem. Takové 

odstoupení bude účinné pouze ve vztahu objednatele s poskytovatelem, který závažným způsobem nebo 

opakovaně porušil smluvní nebo zákonné povinnosti. 

4.11. Další důvody předčasného ukončení Rámcové a/nebo Prováděcí smlouvy upravují Všeobecné obchodní 

podmínky. 

4.12. Předčasné ukončení Rámcové smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Prováděcích 

smluv (a to i Prováděcích smluv uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto 

uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit Rámcovou smlouvou a jejími přílohami. Tím není 

dotčeno oprávnění objednatele předčasně ukončit kteroukoliv Prováděcí smlouvu, pakliže pro to budou 

dány podmínky. 



Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

4.13. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové smlouvy se řídí zákonem a jednotlivých Prováděcích smluv se 

řídí Občanským zákoníkem, 

4.14. Rámcová smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel. 

4,15. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v 

tomto pořadí: 

a) Rámcová smlouva 

b) Dopis nabídky a Zvláštní přílohy k nabídce zhotovitele  

c) Vzor Prováděcí smlouvy 

d) Všeobecné obchodní podmínky pro služby 

Soupis služeb - oceněný formulář pro podání nabídky 

 f) Technické podmínky —Bližší popis Služeb 

- Orientační specifikace komunikací pro oblast (okres) Náchod 

 e) Zadání části prací (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) 

Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.5 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace) 

4.16. Objednatel a poskytovatel prohlašuj, že Rámcovou smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 

Rámcové smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření 

Rámcové smlouvy rozhodujícl, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

Datum' 2.9.2016                                                                                 Datum 2.9.2016 

Přílohy: Součásti Rámcové smlouvy jsou přílohy číslo: 

1. Dopis nabídky a Zvláštní přílohy k nabídce zhotovitele IČO: 275 02 (21) DIČ: c.Z27502.ge,8 

 

2. Vzor Prováděcí smlouvy 

3. Všeobecné obchodní podmínky pro služby 

4. Soupis služeb oceněný formulář pro podání nabídky 

5, Technické podmínky — Bližší popis Služeb 

- Orientační specifikace komunikací pro oblast (okres) Náchod 

6. Zadání části prací (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace)  

7. Udaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.5 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOPIS NABÍDKY 

NÁZEV ZAKÁZKY: „I. tř. Sečení trávy u silnic I. třa oblast Náchod” 

PRO: Reditelství silnic a dálnic Ceské repuoliky, Na Pankráci 546/56, Praha 4 

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky ,.16 tř. Sečení trávy u silnic 

IO tř. oblast Náchod”, včetně podmínek Rámcové smlouvy na provádění prací a jejích příloh. dalších 

souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme. že jsme při zpracování 

této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1, 2 a 3, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 

části 1 zadávací dokumentace. z nichž dodatečné informace č. I. 2 a 3 mají charakter změny zadávací 

dokumentace ve smyslu čl. IO dílu 2 části I zadávací dokumentace. 

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu: 

 Nabídková cena služeb v 

Kč bez Dl 

DPH v Kč Celková nabídková cena 

v Kč včetně DPH 

„I. tř. Sečení trávy u silnic I. tř. 

oblast Náchod” po dobu 3 let od 

uzavření smlouvy 1 005 875 58 

(b) 

211 233,87  

1 217 109,45 

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny za provádění jednotlivých prací dodavatelem v Kč bez 

DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a 

pro všechny služby prováděné na základě Prováděcích smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek výslovně 

stanovených v Rámcové smlouvě. 

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 

„zákon”), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata na základě Prováděcí smlouvy 

kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabíuce tvoří součást tohoto dopisu nabídky. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást Rámcové smlouvy: 

a) Dopis nabídky, Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy 

b) Všeobecné obchodní podmínky 

c) Vzor Prováděcí smlouvy 

d) Technické podmínky plnění: 

Soupis služeb — oceněný formulář pro podání nabídky Bližší popis Služeb 

Orientační specifikace komunikací pro oblast (okres ) Náchod 

f) Zadání části prací (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou 

Rámcové smlouvy 

pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace. nebude tato 

nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o pňjetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 

závaznou Rámcovou smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam. jako je Ilm 

připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 

Bude-li naše nabídka přijata, budeme moci jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy 

a začneme s realizací služeb vždy v termínu sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v 

souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro dokončení příslušných služeb. 

Uznáváme. že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 

Uznáváme rovněž. že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové smlouvy v případě. že isme uve i v nabídce informace nebo 

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo m9hly mí pliv na výsledek zadávacího řízení. 

Podpisfunkce  



řádně oprávněn p depsat nabídku jménem či v zastoupení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

Datum 22. 7. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Název zakázky: IZ třQ Sečení trávy u silnic IQ tř. oblast Náchod 

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby tře Sečení trávy u silnic la tře 

oblast Náchod, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem  jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se 

zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly: 

I) Za vlastní kapacity se pro účely této přílohy považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče. 

nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou 

osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob 

uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici 

shora uvedených osob. která umožňuje jejich využití pro poskytování služeb. jež jsou předmětem této zakázky. (iii) 

Vlastními kapacitami provést- tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně: 

8312 Kosení travních porostů strojně nebo ručně pod svodidly 

2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit veřejnou zakázku podle Prováděcí smlouvy 

vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované 

subdodávky překročí 10 % z objemu veřejné zakázky podle Prováděcí smlouvy, v případech, kdy příslušný subdodavatel 

nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4,4 dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v 

přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni 

takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se 

schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských 

smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. 

3) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato 

Zvláštní příloha k nabídce součástí, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na 

naši žádost pro každý konlűémí případ takovéto aněny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového 

souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů. 

4) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostamích subdodavatelských smluv, a to formou seznamu s uvedením identifikace 

subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto 

uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit. 

5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, 

že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše 

uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve 

výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim 

závazkem dotčena. 

6) Nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů. ve kterém uvedeme 

subdodavatele. jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 a) z celkové ceny každé Prováděcí smlouvy, uzavřené 

na základě Rámcové smlouvy, uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud je Rámcová smlouva uzavřena 

dobu delší než 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č, 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li 

mít subdodavatel formu akciové společnosti. bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota přesahuje 10 základního kapitálu subdodavatele. vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 

subdodavatelů. Zajistíme. aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků 

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1 0 % základního kapitálu. v uvedené lhůtě na naši žádost. 

Současně se zavazujeme. že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré srnlwmí a technické podmínky dané dílem 3 

a 4 zadávací dokumentace. 

V Hradci Králové dne 22. 7. 2016 

 

 



FORMULÁŘ 4 

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB 

Společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s.. se sídlem: Kufrłohorská 

59. 500 04 Hradec Králové, JČ: 275 02 988, 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové. oddíl Ba vložka 2548. 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby -al. tř. Sečení trávy u silnic la tř. oblast Náchod”. ev. č. dle 

Věstníku veřejných zakázek 630242 (dále jen „uchazeč”) tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže 

uvedené tabulce rozsah služeb. které v souladu se Rámcovou smlouvou o poskytování služeb zamýšlí zadat subdodavatelům: 

Služby zadávané 

subdodavateli 
Obchodní firma a sídlo 

subdodavatele 
% hodnoty 

poddodávky 

z přijaté ceny 

Zkušenosti s poskytováním služeb 

(bude doplněna specifikace služeb 

o stejném předmětu, jako je 

předmět zakázkyl (uvést detaily) 

 
NETÝKÁ SE 

  

    

    

    

CELKEM 0/0 
  

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb, 

V Hradci Králové dne 22. 7. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULÁŘ 405 

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 

PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ 

Netýká se, nabídka bude podána samostatně 

Obchodní firma vedoucího účastníka: Lbüde doplněnaj 

Sídlo vedoucího účastníka: lbude doplněnol 

IČ lbude doplněnoj DIČ (bude doplněnoj 

Zápis v obchodním rejstříku: (bude doplněnoj 

Telefon / Fax (bude doplněnol / 

Zastoupení vedoucího účastníka v Ceské republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka. který nepodniká v Ceské 

republice prostřednictvím své organizační složky 

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: 

 Telefon / Fax  / 

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku 

 iii)  atd. 

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: 

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z 
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, 
zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva”) 

i) Datum uzavření: ii) Místo: 

iii) Příloha — Smlouva 

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v 0/0) s uvedením druhu 

služeb, které budou provedeny každým z nich 

V Hradci Králové dne 22, 7. 2016  

/ 


