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PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky
(dále jen ,,Smluvní podmínky").
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Název stavby: 1/26 Stod, průtah
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Název Článku Smluvních Císlo Článku Příslušné údaje
podmínek Smluvních ,'

podmínek

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4 " ".
Název a adresa Objednatele 1.1.4

Město Stod ·"
nám. ČSA 294,

333 01 Stod
Společnost SWIETELSKY + BÓGL a
KRÝSL, 1/26 Stod, průtah

SWIETELSKY stavební s.r.o.

, . odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPADNázev a adresa Zhotovitele 1.1.5 , . .
Zemska 259, 337 01 Ejpovice

BČÍ.GL a KRÝSL k.s.

Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 152 00
Praha 5

Doba pro dokončení 1.1.9 15 měsíců
Doba pro uvedení do 1.1.22 O1 5 mesicu
provozu
Sekce 1.1.26 , ,,,, Nepoužije se
Hierarchie smluvních 1.3 (a) Smlouva o dílo
dokumentů (l') Příloha

(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné pod!nínky
(C) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace

Zhotovitele '
(h) výkaz výmčr
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Název Článku Smluvních Číslo Článku PřísluŠné údaje d
podmínek Smluvních

podmínek

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod

článku 1.1.7

Pověřená osoba 3.1 Bc. Miroslav Blabol, DiS.
Zástupce objednatele 3.2 Osoby vykonávající TDS a AD
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % přijaté smluvní částky bez DPH '

projektová dokumentace 5.1 Nepoužije se
Zhotovitele

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se

Odstranění vad 9.1 Minimální záruční doba požadovaná
zadavatelem činí 60 měsíců počítaných od
data uvedeného v Oznámení o převzetí
podle ČI. 8.2,
s výjimkou:
prvků vodorovného dopravního značení, pro
které platí Záruční doba dle ČI. 2 kapitoly 5
Požadavků na provádění a kvalitu PPK - VZ
- 36 měsíců

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti

baij:ovní záruky podle Pod-článku 4.4

(Zajištění splnění smlouvy),
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednáni
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),

' 10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu
Objednatele ve stanoveném termínu
aktualizovaný Harmonogram podle Pod-
článku 7.2 (Harmonogram),
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti
' pojistné smlouvy podle Článku 14

(pojištění),
10 % průběžné platby
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. Název Článku Smluvních Císlo Článku PřísluŠné údaje ·i podmínek Smluvních

. ,podmínekjl

Měna 11.7 koruna česká

. ' Povinnost Zhotovitele 12.5 a)C

" zaplatit smluvní pokutu Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová
určení) stanovené jemu v rozhodnúií
příslušného veřejnoprávního orgáňu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné
povinnosti);

. 30.000 kč za každý případ porušení "

r:' 12.5 b)
..I' Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-

článku 4.3 (Subdodávky) '
l 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ

porušeni
12.5 C) " -"

Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení
podle Článku 7 (Doba"pro dokončení);

15.000,- kč za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro
dokončeni

12.5 d)
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné
milníky) uvedený v Příloze;

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné

užívání);30.000,- kč za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do

provozu

12.5 f) ,
' "" Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození

" : do data oznámeného Objednatelem podle
Pod-článku 9.1.

3.000,- kč za každý započatý den prodlení
l

Maximální celková výše 12.5 30 % přijaté smluvní částky (bez DPH) i
smluvních pokut
výše pojistného plnění 14.2 1 % z přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 14.2. - pojištění majetkových škod ,,proti všem
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Název Článku Smluvních Císlo Článku Příslušné údaje
podmínek Smluvních

podmínek

montážního pojištění rizikům" (all risks)

O , , O Použije se varianta B: Rozhodování předZpusob rozhodovani sporu 15 ,obecným soudem
4

\

i

Datum: 20. 7. 017 " , '

Společnost SWIETE KY + BÓGL a KRÝSL, 1/26 Stod, průtah .
Přemysl Holmik
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Vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZAPAD

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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