
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 03PU-001768

číslo smlouvy zhotovitele: K18081

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
v  v

1. Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

Závodu Brno

generální ředitel 
ředitel Závodu Brno

vedoucí provozního úseku

(dále jen „objednatel")
a
2. název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

KARETA s.r.o.
Krnovská 51, 792 01 Bruntál 
62360213, CZ62360213

, jednatel společnosti 
ředitel oblasti Olomouc 

výrobní ředitel
hl. stavbyvedoucí oblasti

Olomouc
projektový manažer

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/47 Ivanovice na Hané, průtah - oprava povrchů - 
I. etapa, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 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 6 888 886,61 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:
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Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v 

Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní 
částka včetně DPH 

v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

1/47 Ivanovice na 
Hané, průtah - 

oprava povrchů - 1. 
etapa

6 888 886,61 1 446 666,19 8 335 552,80

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/47 Ivanovice na 
Hané, průtah - oprava povrchů - 1. etapa, číslo veřejné zakázky 03PU-001768.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 2 3
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky

o

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace4
g) Výkresy5 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

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.

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.

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem Smlouvy.
2 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.
3 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.
4 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.
5 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.
[Pozn. pro účastníka: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod písm. d) — g) je účastník oprávněn předložit na 
datovém nosiči. Pokud tak učiní, bude u příslušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a 
poznámky ponechány, v opačném případě budou poznámky pod čarou účastníkem vymazány a příslušné 
přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobě.]
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Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv 
zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„zákon o registru smluv“), přičemž 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 metadata Smlouvy.

Dodavatel/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 zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené vust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před 
podpisem Smlouvy.

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

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 
dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Datum: - T -08- 2018

PODEPSÁN
-H-

Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Bmo
za objednatele
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

Datum: -1 -08- 2018

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce: jednatel
za dodavatele/zhotovitele 
KARETA s.r.o.
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l iF ÍX T E l.S  ! Ví Sil.NIC A OAl NIC f:C

Naše /n i

Číslo /aka/ky: I lJf  U-001768 

ISPRObíN / kSPROIONi): 500 I I t dOlí? 

Vyřizuje:

KARh I A s.r.n.
Krnovská 5 I 

792 0 1 Bruntál

í ) ',| I \ | / j  |i Kl 1 i V 5 č  Ji |7 1 1 I i- M . \  ’■ I’ |0 ' a

Ředitelství silnic a dálnic CR. sc sídlem Na 1'ankraa >4(V:Vv 140 00 Praluj 4, jakužu 

zadavatel (dníc jen Zadavatel") v zadávacím řízem na veřejnou zaka/kn > na/vom

,,K ■ i í ! h> • • <> !«.•■* ■ oprava povrchu - I. etapu"

číslo veřejné /akíi/,k> na pro lilu zadavatele: V/,0046224 ídalc ion ZZaká/.ka") Vám
v souladu s příslušným ustanovením zákona c. I 34/2(41 6 Sb,. o zadávám veřejných zakázek, 
ve zněni pozdějších předpisu (dalo jen „ZZVZeo, oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 
zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen ..vybraný dodavatel"/:

K A R  IŠTA s.ivo,

Sť s ídlcmi K rnov ská  51, 792 01 Bruntál  

IČO; 62360215

i i tl li v o d n e n i:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadavacilto řízeni byla vyhodnocena jako ekonomicko 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Vyhrnuv dodavatel předložil veškero doklady požadované zadavatelem v souladu s 5 I .V'
/ZVA.

Příloha tá I Zprava o hodnoceni nahidek

V Brně dne i í '"O/" 20ÍH

Ředitelství silníc a dálnic CR

ředíte! Závodu Brno



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“).

Název stavby: 1/47 Ivanovice na Hané, průtah - oprava povrchů - 1. etapa

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, 
Šumavská 33, 602 00 Brno

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 KARETA s.r.o., Krnovská 51 ,792 01 
Bruntál

Doba pro dokončení 1.1.9 6 měsíců
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 4 měsíce

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

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 ředitel Závodu Brno
Zástupce objednatele 3.2 vedoucí provozního

úseku Závodu Brno
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Zpracování RDS je požadováno na všechny 
SO

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
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Objednatelem činí 60 měsíců pro všechny 
objekty řady 100 s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí Záruční doba dle čl. 2 
kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu 
PPK-VZ.

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

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy),
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednám 
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

Měna 11.7 koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30 000,- Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
19 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
3 800,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

dokončení
12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 

podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze 
Nepoužije se

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
7 500,- 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.
750,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s 
limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem 
plnění

pojištění převzatého majetku od 
Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé
smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Y Bruntále dne "1 "08- 2018
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FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost KARETA s.r.o.
se sídlem: Krnovská 51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl C, vložka 8072. 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/47 Ivanovice na Hané, průtah - 
oprava povrchů - I. etapa, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 03PU-001768 (dále 
jen ,,dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené 
zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže 
v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena 
v Kč vč. DPH

Asfaltová směs -  frézovaná 1 300 t 141,50 Kč/t

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou 
dobu realizace zakázky.
Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou 
vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se 
zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou.

V Bruntále dne “ 1 “08* 2018
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SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost KARETA s.r.o.
se sídlem: Krnovská 51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl C, vložka 8072 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/47 Ivanovice na Hané, průtah - oprava 
povrchů - I. etapa, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 03PU-001768 dále jen 
..dodavatel").

I)

Mlrrnatba 2
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

v

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

S E K N E , sp o l. s  r.o.

I Č : 6 2 3 6 3 7 0 1  

H a m e rs k á  3 0 4 /1 2  

7 7 9  00  O lo m o u c

D o p ra v n í z n a č e n í

F R E K O M O S , s .r.o .

IČ : 6 1 9 4 2 6 1 8  

Ž e le z n ič n íh o  v o js k a  1381 

7 5 7  01 V a la š s k é  M e z iř íč í

fré z o v á n í

G E O  p ro je k c e  O lo m o u c  s .r.o .

I Č : 0 4 3 03 09 1  

O k ru ž n í 1238/1  

779 00 O lom ouc

G e o d e tic k é  p rá c e

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně
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neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby
NETÝKÁ SE

V Bruntále dne - 1 -f)fí- 7Í11R
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