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PROVÁDĚCÍ SM LO UVA (SM LOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou sm louvu na projektové práce, č. 01UK-002002

D35 3508.2 Křelov -  Slavonín 2 .etapa, DÚR+IČ

č. sm louvy Objednatele: 14PT-000457 
č. sm louvy Zhotovitele:Ě S Í É S ^ Í ^ ^ ^ S  

(dále jen  ,,Sm louva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických 
a smluvních: 

e-mail: 
tel:
(dále jen  „O bjednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
.......... . . . . . . ........... ........................
....... ...... ............. ............... ..........

....... ......... ................. 
...................................... 
. . . . . . . . .................

a

Účastníci společnosti „SUDOP GROUP RS - PRO JEK TY41 založené dne 09. 12. 2014 na základě Smlouvy 
o společnosti

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

se správcem a Společníkem 1:
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a. PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
Akciová společnost
................ ........... ....... . . . ..... ..... ............................ 
....... ................ . ................. ................. ....................... 
....... ... ......... ....................... ......................... ....................... 
. ....... ....... ......... ................... ................... ........................ 
.......................
....... ......... ................ ............. ............... ......... . . . ........
........................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....... ......... . .............
........................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

Společníkem 2: Dopravoprojekt Brno a.s.
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se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
46347488
CZ46347488
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 
Akciová společnost
....... ....... . .. ........ . ................. ........... ................. .......................

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov. Olšanská 2643/1 a. PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 09. 12. 2014

Společníkem 3: 

se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03, Slovenská republika
31322000
SK2020524770
u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B 
Akciová společnost
....... . .. .. .. . ................. .................... ................. ....................... 
....... ............ ................... ......................... ....................... 
....... ................ ............. ............ .......................

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 09. 12. 2014

Společníkem 4:
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

VPU DECO PRAHA a.s.

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
60193280
C Z 60193280
u M ěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2368 
Akciová společnost
....... ............... ................... ........... ................. ....................... 
....... . ............... . ............ ......................... ....................... 
....... ................ ................ ............ .......................

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a. PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 09. 12. 2014

(dále jen  „Zhotovitel44)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako  „Sm luvní strany44)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předm ět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen  „plnění44), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
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2. Zhotovitel je  při realizaci Smlouvy vázán zejm éna následujícími technickými podmínkami:

Technické podm ínky tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se říd í Rámcovou smlouvou, č. 01UK- 
002002 uzavřenou dne 15. 7. 2015 (dále jen  „Rámcová sm louya“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako  součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.:

bez DPH: 5 115 100,- Kč

DPH: 1 074 171,- Kč

včetně DPH: 6 189 271,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude 
Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčím plnění.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve 
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je ........ ......... ..................

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím  způsobem:

Popis části díla Termín (lhúta) dokončení

koncept DÚR + koncept záborového 
elaborátu

do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části předmětu veřejné zakázky

čistopis DÚR + čistopis záborového 
elaborátu

do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele 
ke konceptu DÚR

rozeslání všech žádostí o stanovisko, 
vyjádření apod. potřebných pro získání 

územního rozhodnutí

do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění 
zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí

podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí

do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění 
zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí

Vydání pravomocného územního rozhodnutí do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění -  
zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí



2. Zhotovitel předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí 
zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem vypořádány a zapracovány do čistopisu dokumentace.

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD ČR, Správa Olomouc, W olkerova 24a, 779 11 Olomouc.

Článek IV.

Podm ínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho Činnosti následující dokumentaci:
- Stanovisko o hodnocení a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
- Předběžný geotechnický průzkum, všeobecně a závěr . Ing. Jan Šmíd, INGE-ZS Brno -  duben 2008)
- kompletní dokum entace k nahlédnutí na Správě Olomouc, W olkerova 24a, 779 11 Olomouc

- Bezpečnostní audit (10/2013, D opravoprojekt Brno a.s.)

- Posouzení vlivu výstavby rychlostní silnice R 35 Křelov-Slavonín na odtokové poměry Stousky (2016, 
HBH

Projekt, spol. s r.o.
- Účelová m apa pro projekt 05 2008

- Projekt úpravy a rekultivace (6/2015, HBH Projekt, spol. s r.o.)
- Průzkumy (Pedologický, migrační studie, biologický) -  (04/2016, Ecological Consulting s.r.o.)

- Vyjádření a stanoviska

Článek V. 

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podm ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako  „zákon o registru sm luv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v 
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 
otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž m etadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny inform ace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je  povinen inform ovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je  možno ukončit za podm ínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, včetně Technických podmínek
2. Podrobná specifikace ceny.
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2. S m louvaje vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.

3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují je jí obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz Čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne

i


