
DÍLČÍ SMLOUVA

Název související rámcové dohody:
Silnice I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, oblast UO a SY

Číslo související rámcové dohody: 11PU-002317
Evidenční číslo související rámcové dohody: 250/16

Název dílčí zakázky:
Silnice I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, oblast UO a SY, 2018
Číslo dílčí zakázky: 11PU-002853/1
Evidenční číslo dílčí zakázky: 046/18
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.39343

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dílčí smlouva44):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem 

IČO:

DIČ:

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupeno: 

osoba oprávněná jednat

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

659 93 390 

CZ65993390 

příspěvková organizace

generální ředitel

, ředitel Správy Pardubice, Hlaváčova 902,

530 02 Pardubice

(dále jen ,,ŘSD“)

a

Čsl. Armády 27, Krnov 794 01

25865871

CZ25865871

Značky Morava, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

]



zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2394 

právní forma: Akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen: , místopředseda představenstva

(dále jen ,,Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 10.11.2017 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

Provedení obnovy VDZ v sezóně 2018, na silnicích I. tříd v okresech Ústí nad Orlicí a 
Svitavy (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

množství / rozsah Plnění: rozsah plnění je uveden v příloze č. 1 a 2 této Dílčí smlouvy

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Silnice I. tříd Pardubického 
kraje dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31.10.2018 - Práce budou prováděny 
po dílčích úsecích v minimální hodnotě 500 tis. Kč bez DPH na základě pokynů vydaných 
objednatelem.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
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1. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) a 
Poskytovatel 2 stejnopisy.

8. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její 

příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění, 

příloha č. 2 -  Specifikace dílčího plnění

V Pardubicích dne 1 5. 05. 2018 V Krnově dne 20. února 2018

v  'i  v

Ředitelství silnic a dálnic CR Značky Morava, a.s.

ředitel Správy Pardubice Místopředseda představenstva
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Firma:
Datum: 20.02.2018 Čas: 6:57:08

Strana: 1
1.2

®  Aspe

Rekapitulace stavby: 046/18 - SIL.I.TŘÍD PARDUBICKÉHO KRAJE, OBNOVA 
VDZ, OBLAST SY + UO, PRO ROK 2018

značka název měna_______ základní cena_______________DPH________
ZŘ Kč 8 930 016,00 1 875 303,36

cena s DPH
10 805 319,36

/


