
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

R6 Lubenec - Bošov

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo zakázky: 35030-00012/08
Číslo souhrnu smluvních dohod zadavatele: TPR/09/154

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
Statutární zástupce: ................................ generální ředitel 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
..............................., generální ředitel 
Bankovní spojem: ...... ...............
Číslo účtu: ................................

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Sdružením Lubenec - Bošov

vedoucí účastník:
EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1
zápis v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze dne 4.5.1992, oddíl B, vložka 1561 
IČ: 45274924 
DIČ: CZ45274924
jednající: ..............................., předseda představenstva

................................, člen představenstva

další účastníci:
GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430,280 02 Kolín III
zápis v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, dne 3.6.1998, oddíl B, vložka 5392, 
IČ: 25671464 
DIČ: CZ25671464
jednající: ......................, předseda představenstva

AZ SANACE a.s., Pražská 53,400 01 Ústí nad Labem
zápis v Obchodním rejstříku Krajský soudem v Ústí nad Labem, dne 5.3.1998, oddíl B, 
vložka 1093,
IČ: 25033514 
DIČ: CZ25033514
jednající: .................................., předseda představenstva

................... ................, člen představenstva

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

R6 Lubenec - Bošov

Protože si objednatel přeje, aby stavba „R6 Lubenec - Bošov“, ISPROFIN 3271224003
byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
1 647 780 583,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název
stavby

Cena stavby 
bez DPH v Kč

Provizorní 
položka pro 

rezervu 10 %

Nabfdková cena 
stavbv bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby

(a) (b) = 10% z 
části (a)

fc) = (a) + íb) (d) (e) = (c) + (d)

R6 Lubenec 
- Bošov 1 497 982 348,- 149 798 235,- 1 647 780 583.- 313 078 311,- 1 960 858 894,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim 
připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce R6 Lubenec -  Bošov 
vyhlášenou dne 10.11.2008 pod číslem 60024603.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č. -
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace) 55 "  M í
(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace) M h -  4QI
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 1, 
části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadám části prací (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 1, 
části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Prohlášení o zajištěni betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 1.6 
dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 
1.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 16.7.2009.



Ředitelství silnic a  dáln ic  Č R
.Stavební práce  v užším řízení

R6 Lubenec - Bošov

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 
odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 
souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 
3 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

Datum: ______________________    Datum: 18.11.2009

PODEPSÁN PODEPSÁN
Jméno:
Funkce: generální ředitel

Jméno:
Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce: Člen představenstva

za objednatele za dodavatele/zhotovitele 
Sdružení Lubenec - Bošov 
EURO VIA CS, a.s.Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Ředitelství siln ic  a dálnic ČR R6 L ubenec ■
Stavební práce v užším  řízení
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v? í:;Q;}UP

eeOSAN v-iBOUP^a- s 
U Nemocnice 430 
■330 02 KOLIH iU
010: CZ25671464

PODBPSÁN__
Jméno:
Funkce: předseda představenstva

za dodavatele/zhotovitele 
Sdružení Lubenec - Bošov 
GEOSAN GROUP a. s.

PODEPSÁN__
Jméno:
Funkce: předsedy představenstva

flz sfiNfice q .s .
Pražská 53 

400 01 Ostí nad Labem 
DIČ: CZ25033514 35

PODEPSAN_
Jméno:
Funkce: Člen představenstva

za dodavatele/zhotovitele 
Sdružení Lubenec - Bošov 
AZ SANACE a.s.

Bošov



Ř editelstv í siln ic a dáln ic ČR
S tavební p ráce v užším  řízení

R6 L ubenec -  B ošov

Dodatek č. 1 
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Datum uzavření Souhrnu smluvních dohod: 18. 11. 2009
Předmět: Realizace stavby R6 Lubenec - Bošov
Interní číslo Souhrnu smluvních dohod zadavatele: TPR/09/I54

Dodatek č, 1 k Souhrnu smluvních dohod uzavřený dne 18. 11. 2009 
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
Statutární zástupce: ..............................., generální ředitel 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
..............................., generální ředitel 
Bankovní spojení: .....................
Číslo účtu: ................................ 
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Sdružením Lubenec - Bošov
vedoucí účastník:
EURO VIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1
zápis v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze dne 4.5.1992, oddíl B, vložka 1561 
IČ: 45274924 
DIČ: CZ45274924
jednající: ..............................., předseda představenstva

................... ............., Člen představenstva
další účastníci:
GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zápis v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, dne 3.6.1998, oddíl B, vložka 5392, 
IČ: 25671464 
DIČ: CZ25671464
jednající: ......................, předseda představenstva

AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zápis v Obchodním rejstříku Krajský soudem v Ústí nad Labem, dne 5.3.1998, oddíl B, vložka 
1093,
IČ: 25033514 
DIČ: CZ25033514
jednající: .................................., předseda představenstva

..................................., člen představenstva 
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.



Smluvní strany se dohodly, že Souhrn smluvních dohod uzavřený dne 18. 11. 2009 se 
v části Zvláštní obchodní podmínky mění takto:

1. Za odstavec nadepsaný „2.2. se doplňuje:44 se vkládá následující odstavec:

„V 2.4 se za první větu vkládá následující věta:
Zhotovitel je oprávněn podat žádost dle předchozí věty nejdříve v Datum zahájení prací44

2. V odstavci nadepsaném „Ve 4.2 druhý a třetí odstavec se nahrazuje tímto textem:44 se 
znění první věty nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel předá záruku za provedení díla správci stavby nejpozději do 30 dnů od Data 
zahájení prací.44

3. Odstavec nadepsaný „8.1 druhá veta zní44 se ruší.

Za kapitolu 8. nadepsanou „ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ44 se 
vkládá následující odstavec:

„8.1 zní:
Správce stavby oznámí Datum zahájení prací zhotoviteli kdykoli po podpisu Smlouvy o 
dílo nejméně 7 dní předem. Datum zahájení prací ve smyslu předcházející věty může 
nastat nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného pro stavbu nebo 
prvního stavebního povolení vydaného pro kteroukoli Část stavby.44

4. Za odstavec nadepsaný „8.1 zní:44 se vkládá následující odstavec:

„V 8.3 se v prvním odstavci za první větu vkládá následující věta:
Z programu prací musí bezpodmínečně vyplývat, že bude ze strany zhotovitele dodržena 
lhůta pro dokončení stavby a lhůta pro uvedení stavby do provozu, k nimž se zavázal v 
Dopise nabídky.44

5. Za odstavec nadepsaný „V 8.3 se na konci posledního odstavce doplňuje:44 se vkládají 
následující odstavce:

„8.4 první odstavec písmeno b) zní: z příčiny zpoždění, které zakládá nárok na prodloužení 
lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek, a které zároveň nastalo po 
Datu zahájení prací44

„8.4 první odstavec písmeno e) zní: jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené 
nebo přičitatelné objednateli nebo personálu objednatele za předpokladu, že k němu došlo 
po Datu zahájení prací.44

6. Odstavec znějící „Ve 14.7 a) se slova: „do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky 
nebo44 nahrazují slovy do 60 dnů vyžádání zálohy zhotovitelem44, se ruší.
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Za odstavec znějící „Ve 14.6 se druhý odstavec ruší“ se vkládá následující odstavec:
„14.7 písm., a) zní: první splátku zálohy po Datu zahájení prací, a to do 60 dnů po 
vyžádání zálohy zhotovitelem nebo do 2 1  dnů po obdržení dokumentů v souladu s 
článkem 4.2 (Záruka za provedení díla) a článkem 14.2 (Záloha) , podle toho, co nastane 
později;

7. Za kapitolu 16. nadepsanou „PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD 
SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE" se vkládá následující odstavec:

„V 16.2 se v prvním odstavci bodě e) vypouští slova „článku 1.6 (Souhrn smluvních 
dohod) neboT

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 obdrží 
objednatel a 3 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č.l Souhrnu smluvních dohod, který vstupuje 
v platnost podpisem obou stran.

Datum: Datum: 18.11.2009

PODEPSÁN PODEPSÁN

Jméno:
Funkce:

PODEP

Funkce: předseda představenstva
Jméno:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele 
Sdružení Lubenec - Bošov 
EURO VIA CS, a.s.

e u r o v i a  ©
EUROVIACS,*.*.Národní 10



. . . . PODEPSAN 
, ... Jméno:

Funkce: předsedamredstavenstva

U N'-.(í«' ■ za dodavatele/zhotovitele

©
, . ’ * 7 ^ 4 3 4  Sdružení Lubenec - Bošov
Di! "  GEOSAN GROUP a. s.

PODEPSAN
Jméno:
Funkce: předsedá představenstva

flZ SflNflC€ q . s .
Pražská 53 

400 01 Ústí nad Labem 
DtČ: CZ25033514 35 PODEPSAN 

Jméno:
Funkce: člen představenstva

za dodavatele/zhotovitele 
Sdružení Lubenec - Bošov 
AZ SANACE a.s.


