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R Á M C O V Á  S M L O U V A  N A S T A V E B N Í  P R Á C E

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Zastoupená: Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem
IČ: 00080837

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Tel.:

E-mail.:

(jako Zadavatelem)

a

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Korespondenční adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem,
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

Zastoupená:  ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy
západ

IČ: 452 74 924

(jako Zhotovitelem)

HERKUL a.s.

Sídlo Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Zastoupená: Ing. Vladimírem Repáčem, předsedou představenstva

IČ: 250 04 638

(jako Zhotovitelem)
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SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

IČ: 622 42 105

(jako Zhotovitelem)

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem

IČ: 104 42 481

(jako Zhotovitelem)

STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Adresa pro poštovní styk: STRABAG a.s. OZ České Budějovice, oblast Střed,

Mírová 284/26, 417 03 Dubí 3

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Katzerem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

Zmocněnci: technický vedoucí oblasti Střed

ekonomický vedoucí oblasti Střed

IČ: 608 38 744

(jako Zhotovitelem)
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Tato Rámcová smlouva na st a v e b n í  p r á c e (dále jen "Rámcová smlouva") se
uzavírá níže psaného dne, měsíce a roku, podle ust. § 89 a násl. zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), mezi
následujícími stranami:

1) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837 (dále také jen "Zadavatel");

a

2) EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, se sídlem/místem podnikání: Národní
138/10, 110 00 Praha 1 / odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad
Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 (dále také jen
"Zhotovitel")

3) HERKUL a.s., IČ: 250 04 638, se sídlem/místem podnikání: Rybná 682/14,
110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 15889 (dále také jen "Zhotovitel")

4) SILNICE GROUP a.s., IČ: 622 42 105, se sídlem/místem podnikání: Na
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 (dále
také jen "Zhotovitel")

5) EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ: 104 42 481, se sídlem/místem podnikání:
Václava Majera 573, 440 01 Louny, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455 (dále také jen
"Zhotovitel")

6) STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, se sídlem/místem podnikání: Na Bělidle
198/21, 417 03 Dubí 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 (dále také jen "Zhotovitel")

Osoby uvedené výše pod body (1) až (6) budou dále označovány také jen jako
"Smluvní strany".

1. PREAMBULE

Tato Rámcová smlouva je uzavírána podle příslušných ustanovení ZVZ a
v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízení „Rámcová smlouva na
zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje
pro rok 2016/2017 - část 2. – Rámcová smlouva na zhotovitele souvislých oprav
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živičných povrchů silnic v majetku ÚK v oblasti působnosti provozu Chomutov
(lokalita Chomutov + Most)“, ve kterém byla nabídka Zhotovitele vybrána jako
nabídka nejvýhodnější. Při výkladu ustanovení této smlouvy se budou strany
postupovat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídek
Zhotovitelů.

2. DEFINICE

Pojmy použité v této smlouvě jsou definovány následovně:

"Dílčí veřejná zakázka" znamená jakoukoli veřejnou zakázku, jejímž
předmětem plnění je provádění Předmětných prací
v rámci Rozsahu této Rámcové smlouvy,
zadávanou Zadavatelem podle této Rámcové
smlouvy Zhotoviteli;

„Prováděcí smlouva“ znamená smlouvu, uzavíranou mezi Zhotovitelem
a Zadavatelem jejímž předmětem plnění je
provádění Předmětných prací Zhotovitelem
Zadavateli, v rámci Dílčí veřejné zakázky.
Uzavření jednotlivých Prováděcích smluv bude
provedeno v souladu s ustanovením § 89 odst. 6
písm. a) zákona a postupem dle ustanovení § 92
odst. 3 zákona.

"Předmětné práce" znamenají stavební práce, přičemž specifikace je
uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace –
Položkový rozpočet.

„Rozsah“ znamená maximální rozsah Předmětných prací
poskytovaných v souhrnu podle této Rámcové
smlouvy a podle navazujících Prováděcích smluv.

"Zadávací řízení" znamená veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na
zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů
silnic v majetku Ústeckého kraje pro rok
2016/2017 – část 2. – Rámcová smlouva na
zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů
silnic v majetku ÚK v oblasti působnosti provozu
Chomutov (lokalita Chomutov + Most)“ zadanou v
otevřeném řízení dle ZVZ;
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3. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je v souladu s § 11 odst. 1 ZVZ úprava
podmínek ve vztahu k Dílčím veřejným zakázkám, zadávaným Zadavatelem
na základě a v Rozsahu této Rámcové smlouvy po dobu trvání této Rámcové
smlouvy, a úprava vzájemných vztahů mezi Smluvními stranami.

3.2 Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění včasného, řádného, kvalitního a
maximálně efektivního provádění Předmětných prací Zadavateli ze strany
Zhotovitele, a to v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy.

3.3 Uzavřením rámcové smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího nárok na
provádění díla. Zadavatel se při zadávání dílčích plnění bude řídit touto
smlouvou a s ohledem na  rozpočtové možnosti zadavatele.

4. CENA

4.1 Cena předmětu plnění Rámcové smlouvy (dále „jen cena“) podle této
smlouvy je dohodnuta smluvními stranami ve výši:

Cena bez DPH je uvedena v příloze č. 2  této rámcové smlouvy oceněném
položkovém rozpočtu.

DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních
zákonných ustanovení.

4.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Sjednáním této ceny nezískává
žádná ze Smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Cenu lze
překročit jen za podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě.

Sjednanou cenu lze překročit pouze, dojde-li ke změně sazeb DPH a
zákonných poplatků.

Ceny jednotlivých položek jsou pro Dílčí veřejné zakázky nepřekročitelné.

4.3 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tedy i clo,
pojištění, dopravu na místo plnění a obchodní a kompletační přirážky.

4.4 Specifikace ceny včetně jednotlivých položek a dalších údajů je součástí
přílohy č. 2 „Položkový rozpočet“ této smlouvy.

4.5 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo
vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení
podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a
vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky,
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střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho
znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch,
dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí
dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných
inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné
realizaci díla v rozsahu dle této Rámcové smlouvy.

5. ZADÁVÁNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Vzájemná práva a povinnosti ve vztahu k Dílčí veřejné zakázce mezi
Zadavatelem a Zhotovitelem vznikají uzavřením Prováděcí smlouvy.

5.2 Zadání výzvou k podání nabídky

5.2.1 Dílčí veřejnou zakázku zadá Zadavatel Zhotoviteli na základě písemné výzvy
k podání nabídky, (dále jen „Výzva k podání nabídky“), a písemné nabídky
Zhotovitele. Způsob hodnocení nabídek bude součástí Výzvy k podání
nabídek.

5.2.2 Písemná výzva k podání nabídek bude Zadavatelem Zhotovitelům zasílána
způsobem uvedeným v čl. 11 této Rámcové smlouvy, a to poštou, kurýrní
službou či osobně do podatelny nebo elektronicky, a bude obsahovat
minimálně:

a) označení a identifikační údaje Zadavatele a Zhotovitelů;
b) odkaz na tuto Rámcovou smlouvu;
c) podrobnou specifikaci požadovaných Předmětných služeb;
d) zvláštní požadavky Zadavatele na smluvní podmínky odlišné od

podmínek sjednaných v této Rámcové smlouvě nebo nad rámec této
Rámcové smlouvy;

e) lhůtu pro podání nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než sedm
pracovních dnů ode dne odeslání výzvy Zhotoviteli;

f) místo pro podání nabídky, je-li odlišné od poštovní adresy Zadavatele
uvedené v čl. 10 této Rámcové smlouvy. Není-li ve výzvě uvedeno místo
pro podání nabídky, je tímto místem sídlo Zadavatele – podatelna;

g) hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek;
h) tabulku (položkový rozpočet) pro výpočet nabídkové ceny Požadovaných

předmětných prací;
i) vzor Prováděcí smlouvy.

5.2.3 Nabídky Zhotovitele na uzavření Prováděcí smlouvy budou ze strany
Zhotovitelů podávány písemně, a to na místě uvedeném ve výzvě podle čl.
5.2.2 této Rámcové smlouvy nebo poštou a současně elektronicky způsobem
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uvedeným v čl. 11 této Rámcové smlouvy, ve lhůtě uvedené ve výzvě podle
bodu 5.2.2.

5.2.4 Prováděcí smlouva bude uzavřena se Zhotovitelem, jehož nabídka bude
nejlépe hodnocena dle hodnotících kritérií podle bodu 5.2.2, podanou podle
bodu 5.2.3 v návaznosti na výzvu dle bodu 5.2.2 této Rámcové smlouvy.

5.2.5 Jednotlivé Dílčí veřejné zakázky budou realizovány a zadávány na základě
uvolněných finančních prostředků.

5.2.6 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech
předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních
vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty
poddodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné
zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla
nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit
jiného poddodavatele.

5.2.7 Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště
seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude
chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí
požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna
nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu
pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat
po zhotoviteli sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je
konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky
provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah
generálního dodavatele a poddodavatele.

6. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Vzor prováděcí smlouvy je uveden v příloze č. 4 této rámcové smlouvy
Prováděcí smlouva (vzor).

6.1 Prováděcí smlouva bude obsahovat zejména tyto údaje:

a) určení smluvních stran;
b) určení předmětu plnění Dílčí veřejné zakázky, včetně požadované lhůty

plnění;
c) cena stanovená Zhotovitelem v nabídce za Předmětné práce Dílčí veřejné

zakázky v souladu s touto Rámcovou smlouvou;
d) případné zvláštní požadavky Zadavatele ve vztahu k Dílčí veřejné

zakázce;
e) záruční podmínky
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f) datum uzavření Prováděcí smlouvy a podpisy účastníků.

6.2 Zhotovitel může, pokud nebude v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, k
plnění svých závazků plynoucích mu z Prováděcích smluv, používat jako
subdodavatele třetí osoby. Plní-li Zhotovitel Předmětné práce
prostřednictvím subdodavatele, Zhotovitel odpovídá za plnění příslušných
závazků, jako by je plnil sám.

6.3 Pokud Zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních
předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto
prokázané kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Změna takového
subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem Zadavatele.

6.4 Práva a povinnosti Smluvních stran při plnění Dílčích veřejných zakázek
výslovně neupravené v příslušné Prováděcí smlouvě se řídí touto Rámcovou
smlouvou a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími závaznými právními předpisy.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitelé se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné jednotlivě zavazují:

a) provádět na základě Prováděcích smluv k příslušným Dílčím veřejným
zakázkám vždy Předmětné práce řádně, včas a s odbornou péčí.

b) provádět Předmětné práce v souladu s pokyny Zadavatele a v souladu s
jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen upozornit Zadavatele na
případnou nevhodnost jeho pokynů.

c) průběžně informovat Zadavatele o zásadních skutečnostech průběhu
plnění Dílčí veřejné zakázky.

d) na žádost Zadavatele poskytnout Zadavateli nebo osobě, kterou určí
Zadavatel, kompletní spisovou dokumentaci ve vztahu k plnění
příslušné Dílčí veřejné zakázky nebo, není-li to možné, její kopii.

e) do (pěti) 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy předložit Zadavateli
adresu a identifikační údaje obalovny, která bude zhotoviteli dodávat
materiál potřebný k předmětu plnění dle této rámcové smlouvy.
Z důvodu zajištění splnění technických kvalitativních podmínek staveb
pozemních komunikací, a zajištění kvality dodávaného materiálu se
musí obalovna nacházet v max. dojezdové vzdálenosti do 1 hodiny od
provozovny zadavatele nacházející se na adrese CHOMUTOV,
Pražská 6, 430 01 Chomutov. V případě, že obalovna není v majetku
Zhotovitele, předloží Zhotovitel Zadavateli Smlouvu s vlastníkem
obalovny potvrzující dodávky materiálu v množství potřebném pro
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plnění této smlouvy po celou dobu trvání této rámcové smlouvy. Do
téže lhůty doloží Zhotovitel plán odjezdové trasy s uvedením
vzdálenosti v km a dojezdové doby k provozovně Zadavatele, po které
bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových
směsí tak, aby tyto splňovaly nezbytné technologické parametry. Pro
výpočet a doložení doby dopravy se uvažuje s maximální průměrnou
rychlostí 65 km/hod, na dálnici 80 km/hod. Nebo Zhotovitel doloží
dobu dopravy kotoučem či údaji GPS ze zkušební jízdy
s předpokládaným plně zatíženým typem vozidla.

8. POVINNOSTI ZADAVATELE

8.1 Zadavatel se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné zavazuje poskytnout
Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné provádění
Předmětných prací, zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné
informace, podklady a dokumenty nutné pro provádění Předmětných prací a
udělit Zhotoviteli plnou moc v rozsahu potřebném pro jeho činnost na
základě Prováděcích smluv.

8.2 Uhradit Zhotoviteli řádně a včas v souladu s touto Rámcovou a
s Prováděcími smlouvami cenu za provedení Předmětných prací a náhradu
hotových výdajů.

9. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

9.1 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace získané ze strany
Zhotovitele o Zadavateli, jeho činnosti, zaměstnancích, obchodních
partnerech, v rámci nebo v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo
s Prováděcími smlouvami nebo při jejich plnění, jsou považovány za
informace důvěrné. To neplatí, jde-li o informace veřejně přístupné nebo o
informace, které je nutno poskytnout třetí osobě v rámci řádného plnění
Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že takové informace uchová
v tajnosti a nezpřístupní je bez souhlasu Zadavatele třetím osobám, ani je
nepoužije ve prospěch svůj nebo třetích osob jiným způsobem, nežli stanoví
tato Rámcová smlouva.

9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby jeho pracovníci, subdodavatelé,
popřípadě členové statutárních a jiných orgánů, byli zavázáni jeho závazkem
vyplývajícím z tohoto článku 9 Rámcové smlouvy, a dodržovali pravidla
obvyklá při ochraně dat Smluvních stran, zejména, aby zachovávali
naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v průběhu plnění této
Rámcové smlouvy nebo prováděcích smluv dozví.

9.3 Ujednání tohoto článku smlouvy jsou platná i v případě ukončení platnosti
nebo účinnosti této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukončení vzájemné
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spolupráce související s touto Rámcovou smlouvou nebo do okamžiku, kdy
se důvěrné informace či jiné údaje stanou obecně známými z jiného zdroje
nežli od Zhotovitele, který získal informace v souvislosti s touto Rámcovou
smlouvou nebo příslušnou Prováděcí smlouvou. Tím není dotčena povinnost
mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

10. DALŠÍ USTANOVENÍ

10.1 Odstoupení od smlouvy

10.1.1 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Rámcové smlouvy nebo
od Prováděcí smlouvy odstoupit, jestliže tak stanoví právní předpis nebo tato
Rámcová smlouva nebo příslušná Prováděcí smlouva.

10.1.2 Zadavatel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit zejména
v případech, pokud:

· Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Předmětných prací na základě
Prováděcí smlouvy po dobu delší nežli 10 dnů, nebo pokud prodlení
Zhotovitele závažným způsobem zmaří účel této Rámcové smlouvy.

· Zhotovitel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích
smluv podstatným způsobem.

10.1.3 Zhotovitel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit, zejména
v případech, pokud:

· Zadavatel bude v prodlení s úhradou peněžitého plnění Zhotoviteli na
základě Prováděcí smlouvy po dobu delší nežli 1 měsíc, a toto peněžité
plnění neuhradí ani v dodatečné lhůtě v trvání nejméně 10 dnů stanovené
mu písemně Zhotovitelem.

· Zadavatel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích
smluv podstatným způsobem, tj. takovým způsobem, který může
způsobit zmaření účelu této smlouvy.

10.1.4 Odstoupením od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy nejsou
nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či
jiné peněžité nároky, splatné přede dnem odstoupení od Rámcové smlouvy
nebo od Prováděcí smlouvy.

10.2 Cenová ujednání

10.2.1 Veškeré ceny dohodnuté a uvedené v této Rámcové smlouvě a v Prováděcích
smlouvách jsou, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, ceny stanovené
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v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky. Přestane-li být
v době účinnosti této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcích smluv koruna
česká zákonnou měnou České republiky, budou ceny sjednané v korunách
českých přepočteny do příslušné zákonné měny v souladu s platnými
právními předpisy. Nedohodnou-li se strany výslovně písemnou formou
jinak, žádné ujednání o ceně obsažené v této Rámcové smlouvě a
Prováděcích smlouvách nezahrnuje daň z přidané hodnoty, či jiné zákonné
odvody z plnění a z ceny podle této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí
smlouvy.

10.2.2 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

10.2.3 Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, cena za Poskytnuté
plnění/jeho část bude účtována na základě rozpisu provedených a
vyúčtovaných Předmětných prací za příslušný kalendářní měsíc. Zadavatel
tento rozpis provedených a vyúčtovaných Předmětných prací do 5-ti
pracovních dnů odsouhlasí, případně vrátí k doplnění či přepracování. Po
odsouhlasení soupisu vystaví Zhotovitel Zadavateli daňový doklad. Doba
splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladu Zadavateli.

10.2.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč.

10.2.5 Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

10.3 Termíny plnění

Termíny plnění pro provádění Předmětných prací mohou být určeny
v příslušné Prováděcí smlouvě. Ze zákona, úředních rozhodnutí nebo pokynů
Zadavatele mohou pro Zhotovitele vyplynout další dílčí termíny pro
jednotlivé úkony Předmětných prací. Termíny stanovené Zadavatelem
nebudou bez vážných důvodů kratší, nežli 10 pracovních dnů ode dne
podpisu příslušné Prováděcí smlouvy a předání veškerých potřebných
podkladů pro provádění Předmětných prací.

10.4 Smluvní pokuty

10.4.1 Pro případ prodlení Zhotovitele s plněním termínů nebo dílčích termínů se
Zhotovitel zavazuje uhradit Zadavateli smluvní pokutu za každý den prodlení
se splněním takové povinnosti. To platí pouze v případech, kdy je prodlení s
plněním termínů způsobeno výlučně důvody na straně Zhotovitele.

10.4.2 Pro případ prodlení Zadavatele se zaplacením ceny za Předmětné práce,
náhrady hotových výdajů, nebo jejich části, se Zadavatel zavazuje uhradit
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z platné faktury za každý den
prodlení.
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10.4.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 9 této Rámcové
smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši
100 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

10.4.4 Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem nastoupení k odstranění
reklamačních vad, se Zhotovitel zavazuje uhradit Zadavateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.4.5 Smluvními pokutami není nikterak dotčeno právo poškozené Smluvní strany
na náhradu škody v celém jejím rozsahu.

10.4.6 V případě nedodržení povinností Zhotovitele dle čl. 7 písm. e) této smlouvy
se Zhotovitel zavazuje uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000
Kč za nedodržení povinnosti uvedené v čl. 7 písm. e) této smlouvy.
Nedodržení této součinnosti a povinnosti ze strany Zhotovitele vzniká
Zadavateli právo okamžitě odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoliv
sankčních ustanovení pro Zadavatele vyplývajících.

10.4.7 Smluvní strany se dohodly na splatnosti smluvních pokut, případně náhrady
škody do 14ti dnů ode dne doručení vyčíslení smluvní pokuty či náhrady
škody. Zadavatel je oprávněn započíst smluvní pokutu vůči závazkům
Zadavatele k Zhotoviteli.

11. SDĚLENÍ

11.1 Není li v této Rámcové smlouvě uvedeno jinak, veškerá korespondence
sdělení, výzvy, oznámení apod., podle této Rámcové smlouvy a podle
Prováděcích smluv, musí být vyhotoveny písemně prostřednictvím
oprávněného zástupce dané Smluvní strany a musí být zaslána příjemci
poštou doporučeným dopisem nebo kurýrní službou s potvrzením o přijetí,
případně elektronicky prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud si při
elektronické komunikaci strana, která zprávu zasílá, vyžádá potvrzení přijetí
zprávy, je druhá strana povinna přijetí potvrdit nejpozději následující
pracovní den. Sdělení musí být zasílána na níže uvedené poštovní adresy
nebo e-mailové adresy příjemců:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
poštovní adresa: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
e-mailová adresa:
k rukám:
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Zhotovitelé:

EUROVIA CS, a.s.
poštovní adresa: závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec
e-mailová adresa:
k rukám:  nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě
Zhotovitel

HERKUL a.s.
poštovní adresa: Obrnice 228, 435 21 Obrnice
e-mailová adresa:
k rukám: nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě
Zhotovitel

SILNICE GROUP a.s.
poštovní adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
e-mailová adresa:
k rukám: nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním
případě Zhotovitel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
poštovní adresa: Václava Majera 573, 440 01 Louny
e-mailová adresa:
k rukám: nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním
případě Zhotovitel

STRABAG a.s.
poštovní adresa: Mírová 284/26, 417 03 Dubí 3
e-mailová adresa:
k rukám: nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním
případě Zhotovitel

11.2 Pokud se některé ze Smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným
způsobem na doručovací adresu doručit, je písemnost pro účely této
Rámcové smlouvy považována za doručenou pátým dnem po jejím podání k
poštovní přepravě.
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11.3 Svoji doručovací poštovní adresu a e-mailovou adresu podle bodu 11.1 je
kterákoli Smluvní strana oprávněna kdykoli jednostranně změnit písemným
oznámením ostatním Smluvním stranám zaslaným způsobem upraveným v
bodě 11.1 této Rámcové smlouvy. Změna poštovní adresy/e-mailové adresy
nabývá účinnost 3. dnem po doručení zbývajícím Smluvním stranám.

12. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

12.1 Pokud by jednotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy byla zcela či částečně
neplatná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost
zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za
dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu a účelu
neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů
nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této Rámcové smlouvy
v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena
do souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že Rámcová smlouva
je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo
nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

12.2 V případě záležitostí v této Rámcové smlouvě neupravených se použije
příslušného zákonného ustanovení.

13. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání dvanácti měsíců,
ode dne účinnosti Rámcové smlouvy. Tato Rámcová smlouva nabývá
účinnosti dnem jejího podpisu. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto
Rámcovou smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, nestanoví-li tato
Rámcová smlouva nebo zákon jinak.

13.2 Tato Rámcová smlouva zaniká:

· uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, podle bodu 13.1 této Rámcové
smlouvy;

· odstoupením od této Rámcové smlouvy;

13.3 Zánikem této Rámcové smlouvy podle bodu 13.2 nebo některé z Prováděcích
smluv nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty,
náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku Rámcové
smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy.
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato Rámcová smlouva a všechny přílohy, na které je v této Rámcové
smlouvě odkazováno, tvoří nedílný celek.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a
v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou zavazují rovněž právní nástupce
Smluvních stran.

14.3 Nadpisy použité v této Rámcové smlouvě slouží jen pro účelnost a nebudou
při výkladu příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy zohledněny.
Veškeré odkazy na ustanovení (tj. zejména články, odstavce, body nebo
věty) a na přílohy znamenají odkazy na příslušná ustanovení a přílohy této
Rámcové smlouvy, pokud z příslušné formulace neplyne něco jiného.
Veškeré odkazy na zákonné předpisy zahrnují aktuální znění těchto předpisů
k datu uzavření této Rámcové smlouvy.

14.4 Změny nebo doplňky této Rámcové smlouvy vyžadují ke své platnosti
písemnou dohodu, která musí být podepsána všemi smluvními Stranami
nebo jejich právními nástupci.

14.5 Tato smlouva je sepsána v sedmi vyhotoveních v českém jazyce, z nichž
každé má platnost originálu, a z nichž každému Zhotoviteli náleží jedno
vyhotovení a Zadavateli náleží dvě vyhotovení.

14.6 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy České
republiky, zejména ZVZ a Občanský zákoník. Tuto Rámcovou smlouvu je
možné změnit pouze písemnou formou Dodatku ke smlouvě, přičemž
podpisy zástupců Smluvních stran musí být na téže listině.

Přílohy:

Příloha č. 1 rámcové smlouvy – Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2 rámcové smlouvy – Prováděcí smlouva (vzor)

V Dubí dne …………….

_________________________________
Ing. Vladimír Macholda, ředitel

Správa a údržba komunikací Ústeckého
kraje
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V ……………. dne …………….

_________________________________
EUROVIA CS, a.s.

V ……………. dne …………….

_________________________________
HERKUL a.s.

V ……………. dne …………….

_________________________________
SILNICE GROUP a.s.

V ……………. dne …………….

_________________________________
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

V ……………. dne …………….

_________________________________
STRABAG a.s.




