
1. PROVÁDĚCÍ. 

SMLOUVA men 

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

4 zastoupeným: zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: : 43935041/0100 lč: 65993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel”) na straně jedné a 

poskytovatelem: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 

se sídlem v Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové - Plačice  

zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

lč: 275 02 988 DIČ: CZ27502988 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné 

evidenci: obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 2548 (dále jen „poskytovatel”) na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Prováděcí smlouvu (č. rámcové smlouvy objednatele: 10PUL001180 č. smlouvy zhotovitele: 

1007/2016/0066) 

č. prováděcí smlouvy :  

1. Reditelství silnic a dálnic CR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4 Nusle 

659 93 390 

(dále jen „Objednatel”) 

a 

2. SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 

 se sídlem: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové - Plačice 

275 02 988 DIČ: CZ27502988 zápis v 
obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
2548 

(dále jen „Poskytovatel”) 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen 

„Smluvní strana”) 

 1. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1 . I . Tato Prováděcí smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") je uzavřena podle 

ustanovení Š 1746 odst. 2 Občanského zákoníku na základě výsledků zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku na služby I. tř. Sečení trávy u silnic I. tř. oblast Náchod zahájeném dne 

630242, vedeném v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 16.2.2016, podle 

Zákona o veřejných zakázkách (dále jen „Zakázka”). 



11. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

2.I . Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky Ředitelství silnic a dálnic CR pro 

poskytování služeb, které tvoří přílohu č. I této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky'). 

2.2. Pojmy a definice použité v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají, nevyplýváli z 

kontextu jinak, stejný význam jako v Rámcové smlouvě a Obchodních podmínkách. 

2.3. Nadpisy uvedené v této Smlouvě a Obchodních podmínkách slouží pouze k usnadnění orientace 

v jejich textu a nemají význam pro jejich interpretaci. 

2.4. Objednatel poskytne Poskytovateli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci, nezbytnou pro realizaci služeb'. Pasport pozemků pro sekání. Veškerá další 

nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci 

díla, si Poskytovatel zajistí na vlastní náklady a riziko. 

2.5. Způsob předání a převzetí služby upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají 

následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti 

ustanovením Rámcové smlouvy: 

Po skončení každé seče poskytovatel vyzve k převzetí provedených služeb Provedené služby 

budou objednatelem převzaty protokolárně. 

2.6. Zásady kontroly Poskytovatelem prováděných služeb, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní 

strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností 

Poskytovatele: 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění služeb. Zjistí-li objednatel, že poskytovatel 

provádí služby v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit služby a 

požadovat na poskytovateli písemnou výzvou odstranění vad vzniklých vadným prováděním 

a požadovat provádění služeb řádným způsobem. Jestliže poskytovatel služeb tak neučiní ani 

ve lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že služby 

budou prováděny poskytovatelem nekvalitně a věc nesnese odkladu, je objednatel oprávněn 

zajistit provedení služeb na náklady poskytovatele. Zjednání i včasné nápravy nezbavuje 

poskytovatele povinnosti hradit škodu vzniklou v důsledku vadného provádění díla i jeho 

nápravy. 

2.8. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Poskytovatel prokazoval v 

zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 

podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Poskytovatele, 

111. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí služeb I. tř. Sečení trávy u silnic 
I. tř. oblast Náchod (dále jen „Služby”). Bližší popis Služeb je obsažen v příloze č. 5 Rámcové 
smlouvy, 

3.2 Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy, jako výsledek poskytování Služeb, předat 

Objednateli Dokumentaci, která zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady: 



Soupis provedených a Objednatelem převzatých služeb, 

3.3. Objednatel poskytne Poskytovateli pro účely poskytování Služeb následující Podklady k 

poskytování Služeb: 

- Pasport pozemků pro sekání trávy 

- orientační specifikaci vybraných komunikací pro oblast, pro kterou je smlouva uzavřena, v 

rozsahu Přílohy 5 Rámcové smlouvy. 

3.4. Poskytovatel je povinen v souvislosti s poskytováním Služeb sjednat pojištění: upravuje Rámcová 

smlouva 

DOBA PLNĚNÍ 

4 1, K zahájení plnění části Služeb bude Poskytovatel vyzván Objednatelem písemně (v elektronické 

nebo listinné formě), a to na kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě. 

Poskytovatel je povinen provádět služby po dobu 1 měsíce od data uvedeného ve výzvě podle čl. 

4.I Prováděcí smlouvy (dále jen „Doba plnění”). 

CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této S smlouvy 

odměnu v následující výši: 

 Nabídková cena služeb 

bez DPH 
DPH Celková nabídková cena 'četně 

DPH 

I. tř. Sečení trávy 

u silnic I. tř. 

oblast Náchod  

(b) 

 
 

(dále jen „Cena'). 

5.2. Přílohu č. 2 této Smlouvy tvoří oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí 

jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH, Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou 

dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této 

Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu služeb 

tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 5.I Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v 

oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci 

nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem. 

Vl. 



PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli v souvislosti s poskytování Služeb žádné zálohy. 

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení části Služeb Cenu na základě Faktury 

vystavené po řádném poskytnutí a předání části Služeb s dobou splatnosti 30 dní,  

6.3. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

 adresa pro doručení Faktur: Reditelství silnic a dálnic CR 

Pouchovská 

401 Hradec 

Králové psč 503 

41 

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx 

VII. 

SANKCE 

7.1. Za prodlení s poskytnutím Služeb, Poskytovatelem dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn 

požadovat, aby mu Poskytovatel uhradil smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny nedodaných 

Služeb, resp. části Ceny, pokud jsou Služby v souladu s čl. 4.3 Smlouvy plněny po částech, a 

to za každý i započatý den prodlení. 

ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

8 . I . Ustanovení vlastního textu této Smlouvy mají přednost před ustanoveními Obchodních 

podmínek. Ustanovení vlastního textu této Smlouvy nemají přednost před ustanoveními Rámcové 

smlouvy. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že Obchodní podmínky budou pro účely této Smlouvy změněny 

následovně: 

Čl. 8.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

Čl. 15.9. Obchodních podmínek se mění následovně: 

Veškeré spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu 

ustanovení 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně 

příslušným soudem Ceské republiky příslušným v místě plnění a sídla ŘSD ČR Správa Hradec 

Králové ke dni podpisu Smlouvy 

8.3. Obchodní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”) 



a podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou (včetně jejích příloh) uzavřenou dne 

2.9.2016, číslo IOPU-OOI 180. 

IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9. I . Tato Smlouva nabýá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

9.2. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výhradně osobním 

doručením, faxem, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy: 

Při doručování Objednateli: Reditelství silnic a dálnic ČR 

Pouchovská 
401 Hradec 
Králové psč 503 
41 
Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx 

K rukám: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Při doručování Poskytovateli: 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

Fax: xxxxxxxxxxxxxxx 

K rukám: xxxxxxxxxxxxxxx 

9.3. Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

následujících kontaktů: 

V případě Objednatele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V případě Poskytovatele Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel: xxxxxxxxxxxxx 

9.4. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 0 a 9.3 je Smluvní strana, jíž se změna 

týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá 

účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

9.5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 

po dvou (2) stejnopisech. 

9.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

 Příloha č. 1 Rámcová smlouva vč. příloh a Obchodní podmínky 

 Příloha č. 2  Oceněný Soupis služeb 



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 

Datum : 3.10.2016                           Datum 29.9.2016 


