
SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
Zastoupeným
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: 
číslo smlouvy: 02PA-000041

(dále jen "objednatelem"! na jedné straně

a
Společností: „Společnost EUROVIA - Metrostav - SWIETELSKY, D1106 Hradec 
Králové -  Smiřice44
Sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ,
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové - Pouchov
IČ: netýká se
DIČ: netýká se
Zápis do obchodního rejstříku: netýká se
Zastoupená:
společnosti EUROVIA CS, a.s., dle plné moci

Společníci:

Společník 1 /  Správce:
Společnost: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 
Zastoupená:

Společník 2:
Společnost: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00
IČ: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 758 
Zastoupená:



Společník 3:
Společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo: K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 8032
Zastoupená:

číslo smlouvy Společníka 1 / Správce: 1519.7070530ZJA
číslo smlouvy Společníka 2: D4/73/2017
číslo smlouvy Společníka 3: S19-044-0001
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba D li 1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE, 
ISPROFOND 327 253 1003 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 2.593.810.985,32 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

N ázev  stavby N abídková cena  stavbv  
v  K č bez D P H

D P H C elk ová  nab íd ková  
cena stavb y  v Kč 

včetn č D PH

(aI M (c) =  (a ) +  (b )
D li 1106 HRADEC 
KRÁLOVÉ -  SMIŘICE 2.593.810.985,32 544.700.306,94 3.138.511.292,26

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

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D li 1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  
SMIŘICE, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886 a Smluvními podmínkami pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky 
ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nej vhodnější nabídky)1
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (díl 3 části 2 zadávací 
dokumentace)2



(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (díl 3, část 3 zadávací 
dokumentace)3

(f) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace) 4
(g) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)5 a
(h) Související dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, 

části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace s přílohami)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 

1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

1.11. dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 22. 8. 2017

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.

Smluvní strany se dohodly, že písmeno c) Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek se vypouští 
bez náhrady.

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.

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

1 Předloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
5 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a pět 
obdrží dodavatel/zhotovitel.



Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Datum: 3 0 -08- 2018 Datum: 0 6 -12- 2017

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

společnosti EURO VIA CS, a.s., 
dle plné moci

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
společnosti Metrostav, a.s.

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
společnosti Metrostav, a.s.

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o.

za objednatele za dodavatele/zhotovitele
Ředitelství silnic a dálnic ČR „Společnost EURO VIA -  Metrostav

-  SWIETELSKY, Dl 106 Hradec 
Králové -  Smiřice44



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: -2-11-2017
Č.j.: 17544/21/17-21300-Mar 
Číslo zakázky: 02PA-000041

Vyřizuje:

Společnost EUROVIA-Metrostav- 
Swietelsky,
D li 1106 Hradec Králové-Smiřice

EUROVIA CS, a.s.,OZ,obl. Čechy střed,Z Č-V

LIPileťická 498
503 41 Hradec Králové

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D li 1106 Hradec Králové - Smiřice"

zadávací řízení zahájeno dne 21. 9. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 641886 / ISPROFIN: 
327 253 1003 (dále jen „Zakázka"), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

2. Jako nejvhodněiší nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1, 
která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší 
nabídkovou cenu, podaná sdružením uchazečů

Společnost EUROVIA-Metrostav-Swietelsky, D li  1106 Hradec Králové-Smiřice

Vedoucí společník: EUROVIA CS, a.s.,OZ,obl. Čechy střed,Z Č-V 
IČ: 45274924
se sídlem Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Společník: Metrostav, a.s.
IČ: 00014915
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Společník:Swietelsky stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
IČ: 48035599
se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Celková nabídková cena uchazeče: 2.593.810.985,32Kč (bez DPH)



3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

Strabag, a.s.
IČ: 60838744
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Celková nabídková cena uchazeče: 2.949.893.795,76Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná sdružením uchazečů

SPOLEČNOST D li 1106 Hradec Králové-Smiřice-COLAS, HOCHTIEF, M-SILNICE

Vedoucí společník:
COLAS CZ, a.s.
IČ: 26177005
se sídlem Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

Společník:
HOCHTIEFF CZ a.s.
IČ: 46678468
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Společník:
M-SILNICE a.s.
IČ: 42196868
se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí 

Celková nabídková cena uchazeče: 3.164.940.687,25Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v poradí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná sdružením uchazečů

Společnost ASTALDI, S.p.A.

Vedoucí společník: ASTALDI, S.p.A.
IČ: 00398970582
se sídlem Via Giulio Vincenzo Bona 65 -00156, Řím -  Itálie

společník_: IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticareí A.S.
IČ: 20244-5
Sídlo: Macka Cad.Feza Apartmani No 1/10, Macka-Sisli/ISTANBUL, Turecká republika

Korespondenční adresa Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1

Celková nabídková cena uchazeče: 3.186.934.051,52Kč (bezDPH)

/3



6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná sdružením uchazečů

Společnost GEOSAN -  TOTO Joint Venture

Vedoucí společník: Geosan Group, a.s.
IČ :28169522
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Společník: TOTO S.p.A Costruzioni Generali 
IČ: 02208250692
se sídlem: Viale Abruzzo n. 410, 66100 Chieti, (Italská republika)

Korespondenční adresa: GEOSAN GROUP a.s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7 

Celková nabídková cena uchazeče: 3-477.777.000,00Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 
uchazečem č.l jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o 
ekonomicky nej výhodnější nabídku.

Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v 
případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 
nej vhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.

V Praze dne 2 t  - 10-  2317
Ředitelství silnic a dálnic ČR



D O PIS  N A B ÍD K Y

NÁZEV STAVBY: D l i  1106 HRADEC KRÁLOVÉ -SMIŘICE 
PRO: ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména 
včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, 
Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a 
dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou 
za následující cenu:

Název díla Nabídková cena v Kč 
bez DPH * DPH v Kč Celková nabídková eena 

v Kg včetně DPH

(a)
(b) = DPH z 

ceny (a) (c) = (a) + (b)

D l i  1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  
SMIŘICE

2.593.810.985,32
544.700.306

,94
3.138.511.292,26

* Tento údaj bude předm ětem  hodnocení v  rámci základního hodnotícího kritéria ekonom ické výhodnosti 
nabídky

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek 
prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou 
dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium Váha kritéria v celkovém 
hodnoceni

Hodnota

Nabídková cena v Kč bez DPH 90% 2.593.810.985,32
Kč bez DPH

Délka záruční doby v měsících 10% 120
měsfců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") platit po celou dobu běhu zadávací



■■li-
Ihůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

....... 7

jf

(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

(f)
(g)
(h)

Smlouva o dílo
Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
Dopis nabídky Příloha k nabídce
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem - Obecné podmínky1
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných
objednatelem - Zvláštní podmínky2
Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)3
Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)4 a
Ostatní související dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) 
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 
4 zadávací dokumentace)
Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s
přílohami)

Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 
dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.11 dle 
dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 
závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 
stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené 
veřejné zakázky.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo

1 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
4 Uchazečje oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
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Údaje

1.1.3.7 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 
s výjimkou:

(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 
300 v rozsahu dle dílu 6 Zadávací dokumentace -  
Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem 
dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 
měsíců,

(ii) těch materiálů / zařízení / technologických 
zařízení /  prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro 
něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců [dle řádku (b) pod-článku
1.1.3.7 této Přílohy k nabídce],

(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle lept. 14 Technické 
specifikace.

b)

Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci 
uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, 
odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.

(c)

60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, 
materiály / zařízení /  technologická zařízení / práce, 
které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době 
dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této 
Přílohy k nabídce.

NáMady
1.1.4.3

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané 
dne 15. 3. 2016 Státním fondem dopravní 
infrastruktury.

Sekce 1.1.5.6 SO 450 Přeložka 3x DK, H.K. - okruh 13, km 91,200 
-91,950
SO 451 Přeložka 2x DK, H.K. - okruh 13, km 92,000
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SO 452 Přeložka 3x DK, H.K. - Kovanice, km 92,000 
SO 453 Ochrana 3x DK, H.K. - okruh 13, silnice 1/35 
SO 454 Přeložka 5x DK, podél III/3253, km 96,910 
SO 455.1 Přeložka DK, H.K. - Dvůr Králové, km 
98,400 - 98,700
SO 455.2 Přeložka DK, HK - Dvůr Králové, km 
100,400- 100,900
SO 456.1 Přeložka DK, H.K. - Smiřice - Hořiněves, 
km 98,400 - 98,700
SO 456,2 Přeložka DK, HK - Smiřice - Hořiněves, 
km 100,400 - 101,150
SO 457 Přeložka DK, HK - Smiřice - most Trotina, 
km 101,700 - 101,830
SO 460 Ochrana kabelu MTS, H.K. - Stěžery, km 
91,500
SO 461 Přeložka kabelů MTS, Svobodné Dvory - 
Chaloupky, km 92,400 - 92,950 
SO 462 Přeložka kabelu MTS, MŮK Plotiště, km 
95,100
SO 465 Přeložka kabelů MTS, most Trotina, km 
101,700- 101,830
SO 466 Ochrana DK T02, trať H. K„ Ostroměř,
MUK Plotiště km 95,3.50
SO 470 Ochrana DOK, H.K. - Chlumec - N. Bydžov, 
km 91,620
SO 471 Ochrana DOK, H.K. - Hořice, lan 97,990 
SO 472 Přeložka DOK, Čemilov - Dohalice, MUK 
Smiřice, km 103,950
SO 472.1 Přeložka kabelů MTS, přeložka silnice
III/3089, Smiřice -  Rodov
SO 330 Přeložka vodovodu DN 100, km 91,537
SO 331 Přeložka vodovodu DN 300, km 91,978
SO 461.1 Přeložka DOK ČRA, Svobodné Dvory-
Chaloupky, km 92,820 -  92,950
SO 461.2 Přeložka optického vedení ČRA, km
91,960
SO 480 Přeložka 2 x dálkový kabel 
SO 481 Přeložka dálkového kabelu 
SO 485 Př. DK ČD, trať H.K. -  Ostroměř, MÚK 
Plotiště, km 95,35
SO 510 Přeložka VTL přípojky DN 200 -  Zelená 
v km 91,643
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SO 511 Přeložka VTL přípojky DN 500 -  Praskačka 
-  Všestary v km 92,700 -  95,300 
SO 513 Přeložka VTL přípojky DN 300 -  
Plotiště km 95,769
SO 514 Přeložka VTL přípojky DN 350 -  Všestary -  
Semonice
SO 515.1 Přeložka VTL přípojky DN 150 -  
Předměřice v km 98,400 
SO 515.2 Přeložka STL přípojky PE 90 v silnici 
III/3254
SO 517 Přeložka VTL přípojky DN 150 — Smiřice 
v km 104,350
SO 518 Přeložka STL přípojky PE 90 km 103,916 
SO 540 Přeložka NN kabelu pro SKAO VTL 
plynovodu Všestary -  Semonice km 99,700

Dílo 1.1.5.8 Dl 1 1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky

Rozhodnýjazylc 1.4
v
Čeština

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 dle přílohy „Doba pro přístup na staveniště", která je 
součástí Technické specifikace, Příloha ě. 12

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad

4.25 3% Přijaté smluvní částky

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku
4.4

1 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
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4.28 b) Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod
ělánku 4.29

1 000 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

4.28 c) Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31

500 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 d) Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9 poslední odstavec

15 000 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení

1 000 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 f) Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu

2 000 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném 
pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

500 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky

4.29 Postupný závazný milník:
Finanční plném minimálně 15 % z Přijaté smluvní 
částky (bez DPH) za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 20 měsíců od zahájení prací

Finanční plnění minimálně 45 % z Přijaté smluvní 
částky (bez DPH) za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 32 měsíců od zahájení prací

Definice
“Jmenovaného
podzhotovitele”

5.1 Jmenovaným poddodavatelem části Díla = 
Stavebních objektů SO 450, SO 451, SO 452, SO 
453, SO 454, SO 455.1, SO 455.2, SO 456.1, SO 
456.2, SO 457, SO 460, SO 461, SO 462, SO 465, 
SO 466, SO 470, SO 471, SO 472, SO 472.1 je 
Zadavatelem určená společnost: Česká
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telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 
2681/6,130 00 Praha 3, IČ: 04084063.

Právo na variaci 13.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy k  nabídce.

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5.(b) (ii) Nepoužije se

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8
Použije sePod-článek 13.8.1.

Vliv prodlení 
objednatele na úpravy 
v důsledku změn 
nákladů

13.8.1.2

Pro výpočet násobitele Pn se použije:

Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací 
(kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná 
Českým statistickým úřadem na:

https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), nejvýše však 
500 mil. Kč bez DPH

14.6. c) Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25

10 % průběžné platby

14.6 d) Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v 
termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3

10 % průběžné platby

14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky

https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr
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Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1% Přijaté smluvní částky

Způsob rozhodování 
sporů

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li 
k  dohodě) provede

20.3 Nepoužije se.

Datum:
1 0 -09- 2017

Společnost „Společnost EURO VIA - Metrostav - 
SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové - Smiřice44

J je  oprávněn řádně podepsat nabídkujménem či v zastoupení Společnosti „ Společnost EUROVIA 
-  Metrostav -  SY/1ETELSKY, D l i  06 Hradec Králové - Smiřice "
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup 
Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle 
Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro - organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace 
s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednám ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 
Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 
Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodu hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 
až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace)

r
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bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) 
přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

1 8 -09- 2017

)

dle plné moci

.)

)



Název a evidenční číslo 
Stavby:

Změnový list (součást Přílohy)
Číslo SO/PS / číslo Změny
SO/PS: Číslo ZBV: ?, 2, 

3, 4 a 5
Název stavebního objektu/provozního
souboru (SO/PS);___________ __________________________________________________________ _
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňtelll] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic Č R  se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplňte]

Přílohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

Rozpis ocenění změn položek
1

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

1
[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem

0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se 
změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ÉR 
určeného v rámci organizační
struktury Věcně příslušného útvaru jméno datum podpis
k vyjádfení k ZBV [doplňte dle
potřeby)____________________________ ______________________________ __________ ______________

Supervíze jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány-a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součásti je I tento Změnový list, V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že  Změny dle tohoto Změnového listu 
nejsou zlepšením dlečl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy, ________________ __________ ____ ________________

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele dle § 24 jméno datum podpis
Směrnice G Ř  č. 18/2017)

Zhotovitel ' jméno datum podpis

Č í s l o  o a r é

1 8 -09- 2017
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DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 
Praha 1

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že 
respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o 
ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně 
hospodářské soutěže"). ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a 
neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti 
s veřejnou zakázkou na stavební práce „D li 1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE", 
ev. ě. dle Věstníku veřejných zakázek 641886 (dále „Veřejná zakázka").

1

)

t

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
(dále „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž 
budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k 
zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně Členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v 
souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na 
jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme mze podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo 
odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato 
společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných 
orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se 
Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

■ Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předám nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho



137

osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadám' 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a 
zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podám nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public oífícial) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v .kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Hradci Králové dne 0 1 '09" 2017

EUROVIA CS, a.s.



DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona 5. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že 
respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně 
hospodářské soutěže"), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a 
neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v 
souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D li 1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  
SMIŘICE", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886 (dále „Veřejná zakázka"").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvám zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předám nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky
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nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikám.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podám nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní fhnkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným j ednáním.

V Praze dne 24.8.2017

' )

Metrostav a.s. Metrostav a.s.
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DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.2
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od:

Společnost: 
Odštěpný závod:

Sídlo:
IČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov,
480 35 599

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že 
respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem ě. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně 
hospodářské soutěže"!, ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a 
neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v 
souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D li 1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  
SMIŘICE",ev. ě. dle Věstníku veřejných zakázek 641886 (dále „Veřejná zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme mze podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců



nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:
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Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předám nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadám 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

o Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným j ednáním.

V Pelhřimově dne 0 1 -09- 2017

SWIETELSKY staVební s.r.o., 
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: Dl 1 1106 HRADEC KRÁLOVÉ - SMIŘICE

Společnost EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

(jménem či v zastoupeni za Společnost „Společnost EVROVIA - Metrostav - SWIETELSKY, D l 106 Hradec 
Králové - Smiřice" se sídlem EUROVÍÁ CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ,

Piletická 498, 503 41 Hradec Králově - Pouchov)

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce práce D li  1106 
HRADEC KRÁLOVÉ - SMIŘICE, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886 (dále jen 
„uchazeč”),

prohlašuje, zeje srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 
materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny mze v tabulce:

• •. C IT 1  Á l  Á i 1 v  t  r. I • /. i V  ' • ■ ' • i  '* r  : 1 . , »V*

Asfaltové směsi frézované a vybourané 1 7251 Kč bez DPH/t

Uchazeč 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. 
Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého 
materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na 
přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč 
tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit 
a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladiurplátnou legislativou.

V Hradci Králové dne 1 8 -09- 2017

Společnost „Společnost ETJROVTA - Metrostav - 
SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové - Smiřice”
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6 

HARMONOGRAM

Společnost EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

(jménem či v zastoupení za Společnost „Společnost EVROVIA - Metrostav - SWIETELSKY, D l 106 Hradec 
Králové -  Smiřice“ se sídlem EUROV1A CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ,

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové - Pouchov)

j akožto uchazeč v zadávacím řízem na veřejnou zakázku na stavební práce D li 1106 HRADEC 
KRÁLOVÉ -  SMIŘICE, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886 (dále jen „uchazeč"), 
tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je  předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem
dokončení stavby v následujících krocích: - viz příloha,

2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný Harmonogramem, j ehož součástí
je rovněž harmonogram odevzdám jednotlivých částí RDS a harmonogram 
technologických činností. Harmonogram bude blíže konkretizován prostřednictvím 
podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve 
Smluvních podmínkách.

3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 
kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, 
nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané 
společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve 
vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče 
ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v 
takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, 
jež je předmětem této zakázky: pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky hlavní 
trasy dálnice včetně větví křižovatek

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v mze uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z  nabídkové ceny 
stavby

Zkušenosti z obdobných 
staveb (uvést detaily)

Netýká se XXX XXX XXX
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CELKEM % 0

V Hradci Králové dne  ̂8 "09- 2017

Společnost „Společnost EUROYIA - Metrostav - 
SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové - Smiřice"

Příloha: Harmonogram dle Smluvních podmínek s rozdělením na technologie prací (bourání, 
frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.
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Stručné schéma postupu při realizaci stavby
l.Identifíkačm údaje

Stavba : Realizace dálnice Dl 1,stavba 1106 - Hradec Králové - Smiřice 
Kraj : Královehradecký
Katastrální území: Kukleny, Plačíce, Stěžery, Svobodné Dvory, Bříza u Všestar, 
Světí, Všestary, Plotiště nad Labem, Předměřice nad Labem,_ '' v  __
Lochenice, Rodov, Holohlavý, Cernožice nad Labem

2. Postup prací

2.1 Základní údaje o stavbě

Předmět stavby: Novostavba dálnice o délce 15,46 km
Kategorie: D 27,5/120
Doba pro uvedení do provozu: 44 měsíců
Doba pro dokončení díla: 56 měsíců

2.2 Předpokládaný průběh výstavby

Stavba 1106 navazuje na svém začátku na stavbu 1105-2 Osičky -  Hradec Králové, 
která byla uvedena do provozu v 08/17.V KÚ navazuje na stavbu 1107, jejíž výstavba 
bude probíhat současně.

Dálniční stavba je situována v extravilánovém prostředí, pozemky tvoří 
zemědělsky obdělávaná půda. Jediným známým omezením dle záznamu v Průvodní 
zprávě této stavby jsou výskyty inženýrských sítí zvýšeného významu,
VN, W N , STL a VTL plynovod.

2.3 Rozdělení stavby na realizační úseky

Stavba je rozdělena na dva samostatné návazné úseky:

ÚSEK I: ZÚ km 90,760 - »  KÚ km 98,400 
ÚSEK II: ZÚ km 98,400 - » •  KÚ km 106,220

2.4. Stručný popis jednotlivých úseků

Ú SEK 1: hlavní trasa, technické řešení je obsaženo v SO 101. K tomuto SO jsou 
podle staničení přiřazeny související SO.
ÚSEK I I : hlavní trasa, pokračování úseku I, technické řešenúje zpracováno 
v SO 102. K tomuto SO jsou podle staničení přiřazeny související SO.

1
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2.5"Razení stavebních objektů - -

002 demolice
101 - 191 SO řady 100 - Dl 1, MÚK, sjezdy, přel. silnic, DZ a DIO
201 - 263 mosty přes dálnici, přes silnice, vodní toky a železnici, PHS
301 - 382 vodohospodářské objekty-kanalizace, vodovody, přeložky vodotečí
412 - 499 elektro, přel.VN, NN, rozhlas, VO, dálniční systémy
510 - 540 přeložka VTL,STL plynovodu
801 - 851 vegetační úpravy, příprava území, rekultivace, oplocení

v

2.6 Časový plán jednotlivých etap RDS

Koncepty a Čistopisy RDS budou předávány v souladu s požadavky Zásad 
předkládání RDS.

2.7 Postup zadávání poddodávek

V případě použití subdodavatele na stavbě, který nebyl uveden v nabídce, jenž je 
součástí SoD, vypracuje zhotovitel stavby žádost o schválení podzhotovitele a doloží 
ji potřebnými doklady (živnostenský list, výpisy z obchodního rejstříku, certifikáty 
prokazující odbornou způsobilost ve smyslu MP SJ-PK, referenční listy, odůvodněná 
žádost zhotovitele, specifikace prací navrhovaného podzhotovitele a cena 
provedených prací.) Žádost předloží zhotovitel objednateli ke schválení cestou TDS.

2.8 Jmenovaní podzhotovitelé

Zhotovitel bude v případě jmenovaných podzhotovitelů postupovat v souladu 
s postupy, které jsou specifikovány ve Smluvních podmínkách.

3. Postup prací —> doplňující údaje

3.1 Zemní práce
Zemní práce budou zahájeny sejmutím omice a podorniči z ploch dočasného a 
trvalého záboru pozemků. Vytěžený materiál bude ukládán na skládky pro zpětné 
použití. Přebytek vytěženého materiálu bude použit k rekultivaci zemědělských 
pozemků mimo stavbu.

Při těžení zemin v trase budou tyto zpracovávány bez úprav pouze za 
optimálních podmínek, stanovených v TKP 4.V případech, kdy optimální podmínky 
nebudou, budou prováděny úpravy (zlepšení zemin vápnem,sendvičový násyp,použití 
výztužných geotextilií.)

Při stavbách násypů je u všech SO, kde jsou předepsány, nutné počítat 
s úpravou podloží, u vyšších násypů se stabilizačními opatřeními.
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3.2-Sanační vrstvy pod násypy

Sanační (drenážní) vrstvy pod násypy budou pokládány na separační geotextilii. Pro 
sanační vrstvuje požadován nesoudržný materiál s maximální velikostí zrna 125 mm. 
(podrobné požadavky viz technické specifikace).

3.3 Násypy
Použité zeminy z výkopů na stavbě a ze zemníků budou splňovat požadavky 
ČSN 736 133. Případná vyšší vlhkost bude snižována za pomoci nehašeného vápna. 
Tato opatření se budou provádět na základě výsledků laboratorních zkoušek. Další 
násypy budou uvažovány ze zemníků mimo trasu.

3.4 Konstrukční vrstvy
Konstrukční vrstvy (podklady, postřiky, asfaltové obrusné vrstvy) budou prováděny 
dle podmínek, stanovených v „Technické specifikaci" SO, kterých se to týká.

3.5 Mosty
Limitujícími stavebními objekty hlavní trasy dálnice jsou především mostní objekty 
SO 201-203 spojené s výstavbou MÚK Plotiště, SO 209 -  Most na dálnici přes 
Trotinu a SO 210 Most na dálnici přes Jordán.
Postup výstavby bude podrobně dokumentován v harmonogramu stavebních prací.

Konkrétní postup pro jednotlivé mostní objekty bude závislý na konstrukčním řešení 
mostu a zvolené technologii jeho výstavby a bude se řídit dle TPP, které má uchazeč 
pro jednotlivé technologie zpracované. Velký důraz je kladen nejen na kvalitu, ale 
především na bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Hlavní použité technologie výstavby jsou betonáž na pevné skruži, betonáž na 
výsuvné skruži a montáž nosné konstrukce z prefabrikovaných nosníků. I přes tyto 
rozdílné technologie se dá obecný postup výstavby shrnout do jednotlivých 
technologických etap:

Základy
Jedná se především o zhotovení a betonáž pilot, zemni práce, betonáž základů a jejich 
zpětný zásyp.

Nosná konstrukce
Betonáž podpěr, betonáž základu a dříku oper, osazení ložisek. Výstavba mostovky 
dle zvolené technologie, betonáž závěrných zídek a opěr.

Dokončovací práce
Izolace nosné konstrukce a přechodových desek, betonáž říms a pokládka vozovky, 
osazení vybavení mostu, ostatní dokončovací práce a úprava terénu.

Na závěr bude provedena zatěžovací zkouška, je-li projektem požadována.
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3. ď Kanalizační objekty

Při realizaci objektů dálniční kanalizace bude postupováno dle „Technické 
specifikace", zpracované k provádění těchto prací. Výstavba zahrnuje tyto stavební 
prvky:
Stoky, přípojky, uložení potrubí, výstavba kanalizačních a revizních šachet včetně 
poklopů, výstavba uličních vpustí, provedení štěrbinových žlabů, výstavba horských 
vpustí. Na potrubí stok budou prováděny zkoušky vodotěsnosti.(CSN 75 6909 -  TEGP 
kap.3) na nezakrytém potrubí. Materiál stok je předepsán objednatelem.

4. Zpracovávání technologických postupů
Technologické postupy budou předkládány před zahájením prací na jednotlivých 
technologiích, kde jsou tyto předepsány v příslušných TKP. Vlastní stavební práce 
budou zahajovány po schválení TP zástupci objednatele.

5. Harmonogram předávání technologických předpisů (TePr)

Technologické předpisy budou předkládány v souběhu s vydáváním RDS 
jednotlivých stavebních objektů. Aktuální přehled technologických předpisů je 
průběžně aktualizován a předáván správci stavby.

6. Doprava během stavby
Vlastní výstavba dálnice bude probíhat ve volném terénu, neovlivní proto provoz na 
stávající silniční síti. Pouze u komunikací křižujících dálnici je nutno počítat 
s omezením dopravy. Provoz bude dočasně přemísťován na objížďkové komunikace 
nebo regulován pomocí DIO.

.) 7. Přeložky komunikací a sítí:
Stavební objekty vyvolaných přeložek vedlejších komunikací budou předávány do 
provozu okamžitě po jejich realizaci. Předpokladem bude dokončení stavebních prací 
na přeložkách a úpravách silnic a případných souvisejících mostních objektů. 
Samostatně budou předávány do provozu přeložky inženýrských sítí ihned po 
realizaci.

8. Postup prací a nasazení kapacit
Postup prací na jednotlivých stavebních objektech je znázorněn v harmonogramu 
prací. Harmonogram bude s postupem výstavby upřesňován a aktualizován.
Na stavbě bude pracovat v některých obdobích současně až 600 pracovníků.. 
Uchazeč má k dispozici dostatečné strojní vybavení, aby mohl rozvinout práce 
souběžně na několika pracovištích (budování uvažovaných konsolidačních násypů 
mostních objektů současně tak, aby mohla proběhnout konsolidace podloží v co 
nejkratší době) a zvládnout s dostatečnou rezervou celou stavbu v požadovaném 
termínu. Jedná se o těžební a nakládací stroje (KOMATSU PC290, CAT 438,
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VOLVOEC 290, KAISER S2, VOLVO L120C, CAT 938C ...), dožery a hutnící ■ 
techniku (CAT D6R, CAT D9R, KOMATSU D65EX, VSH 102, W  170, VSH 150, 
VV 1500 ...), dokončovací stroje UDS 114, autogradery a finišery (ORENSTEIN 
G15, F156, VÓGELE 1900, VÓGELE 2100 ...) a všechny další potřebné speciální 
stroje a mechanizační prostředky. Ke strojnímu vybavení je k  dispozici i 
odpovídající počet dopravních prostředků (T815, IVECO, MERCEDES, VOLVO...). 
Okamžité nasazení strojních sestav a dopravy bude řešeno operativně podle postupu 
výstavby a podmínek na staveništi.

Přílohy

Příloha č. 1 -  Harmonogram stavby
Příloha č.2 -  Harmonogram odevzdání RDS, technologických předpisů a výrobně 

technické dokumentace 
Příloha č. 3 -  Přístupové cesty

1 8 -09- 2017
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1
2

000
002

' v e d l e jš í a  o s t a t n í náklady ~ ~
DEMOLICE C.P.P. 668 PLOTÍŠTĚ ŇÁD LABEM

>1703 dny 

j30 dny
3 101 DÁLNICE WVl 90,760 - KM 9'8,40Ó' !1308 dny
4 Zemní práce 11308 dny
5 Konstrukční vrstvy •943 ďny
6 Dokončovací práce ,538 dny
7 102 DÁLNICE KM 98,400 - KM 106,220 :13Q8 dny
8 Zemní práce .1308 dny
9 Konstrukční vrstvy Í943 dny

10 Dokončovací práce :538 dny
11 n i MÚK PLOTÍŠTĚ 1082 dny
12 Zemní práce •1082 dny
13 Konstrukční vrstvy :809 dny
14 Dokončovací práce :3S5 dny
15 112 MÚK SMIŘICE :714 dny
16 Zemní práce 714 dny

F Konstrukční vrstvy 623 d"ny
18 Dokončovací práce •254 dny
19 120.1 SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 91,500 150 dny
20 120.2 SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 93,060 150 dny

Y
120.3 SLUŽEBNÍ SjĚŽĎ V KM 96,750 :150 dny

'22 120/, SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 105,969 •150 dny
23 130 PŘELOŽKA SILNICE HÍ/3243B |230 dny
24 131 PŘELOŽKÁ MK SVOBODNĚ DVORY - CHALOUPKY ;270 dny
25 132 PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŠVÓBODŇĚ'DVOŘY 210 dny
26 133 ZKAPACITŇÉNÍ SILNÍCE I/35 ■390 dny
27 135 PŘELOŽKA ŠILNICÉ HI/3253 •230 dny

ť f _
J 2 3

13S
137 ~

ÚPRÁVA SILNICE líí/3254

ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM 99,748 ' '  "
.160 dny 
160 dny

30 138 PŘELOŽKA SILNICE 111/32531 390 dny
31 140 PŘELOŽKA SILNICE [li/3068 600 dny
32 140.1 PŘÉLÓŽKA VODOVODU ĎN 150

PŘELOŽKA'VÍřLAKUDN 80............................ .....................................
.150 dny

P
140.2 .140 dny

34 140.3 PŘELOŽKA VODOVODU DN 2Ó0 120 dny
35 141 PŘELOŽKA SÍLNICĚ 111/2857 :380 dny
36 142 PŘELOŽKA MÍSTNÍ kÓMUNÍKAČÉ V KM i 05,969 420 dny
37 151 PŘELOŽKA PÓlNÍ CESTY V KM 94,640 120 dny
38 152.1.1 PŘÍSTUPY NÁ POZEMKY P1 K.Ú.PLÁČ1ÓE 120 dny
39 152.1.2 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P3 K.Ú. PLAŠÍCE 120 dny
40 152.2 PŘÍSTUPY ŇA POZEMKY P2 IČO. STĚŽERY 120 dny '
41 152.3.1 PŘÍSTUPY NÁ' POZEMKY PS K.ÍÍ. SVOBODNĚ DVORY 160 dny
42 152^.2 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P7 K.O. SVOBODNĚ DVORY 110 dny
43 153.1.1 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P8.1 K.Ú. SVĚTÍ 220 dny
44 153.1.2 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P9.Í K.ÍÍ. SVĚTÍ l i b  dny
45 153.2.1 PŘÍSTUPY ŇA POZEMKY P8.2 K.Ú. PREOMŘŘÍCÉ 111 dny
46 153.2.2 PŘÍSTUPY ŇÁ POZEMKY P9.2 K.Ď. PŘEDMÉŘÍCÉ NÁD 'LABEM l i l  dny
47 153.2.3 PŘÍSTUPY ŇA POZEMKY P Í0  feti” PŘÉĎMĚŘÍCĚ NAD IÁBEM ' 250 ďny
48 153.2.4 PŘÍSTUPY NÁPOZÉMkY PÍ i ÍCÚ. PŘĚĎMĚŘÍÓĚ NAD LABEM ' ' 220 dny
49 154.1 PŘÍSTUPY NÁ POZEMKY PÍ2.1 R tí. RREDMĚŘÍCĚ ŇAD LABEM 100 dny
50 154.2.1 • PŘÍSTUPY NA POZEMKY P12.2 K.Ů. LOCHENÍČE 230 dny
51 154.23 PŘÍSTUPY NÁ POZEMKY P13 K.0'. LÓCHĚNIČE 90dny

1  i ;  13 U 15 ls  17 Is la l lO lllh l l l3 |M lM Í1 6 Í1 7 lu ills liO lM .|M la |g 4 lz s li6 U 7 la l;3 lm l3 ll3 ;l3 3 T M l3 5 l3 6 l3 T la ll l3 S k o l« ll« |j3 ta i(U 5 U B U 7 l4 ll]w l5 1 )l5 llB ls3 ls4 ls5 ls6
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SC iHáZEY úkolu Icwba l l  l i  3 U l5 ÍS |7  ís i7li8lial;oi;ilži 23l2*li5lalwl2gl2Sl30l3ll3il33l3tÍ3Sl38l37h«l89l4aUlkzl«3l«4l«Sl«il47l4«l«9l50l5tl5zl53l54l55Í5t52

53

54 
5Š"
55

57
58
59

60 
61

155.1.1 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P í6 K.U.RCDOV
155.1.2 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P18.1 K.0.RODOV 
1S5.2.Í PŘÍSTUPY NA POZEMKY P1B.2 K.Ú.HÓLOHLAVY 

Í 5 5 Í 2  PŘÍSTUPY NA POZEMKY-PÍ 9 liffiHOLOHLÁVY
156.1 PŘÍSŤUPY_NÁ POZEMKY P20 ........................
156.2 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P2 í
156.3 PŘÍSTUPY NÁ POZEMKY P22

ÍŠb.íTf " SVISLÍ A"VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
iŠoTíiz' SVÍŠLĚ A VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

190Í2 PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

•240 dny

;120 dny 
ilOO dny 
'90 dny 

■60 dny 

60 dny 
-.45 dny 
89 dny 
89 dny 
•134 dny

180.3

190.4
190.5 
191 
191.2 

201 "  

202.1 
202-2
203.1
203.2

205
206 
2C5.Z

207
208 

209

20B.1
210

210.1

£20
222
223

224'
225

227
228 
229 

281.1 
261.2 
'253.1
263.2
283.3
301

PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ' * ** ’ ‘
"SVÍSlÉÁ  VObbROVNÉ~Ď^RÁVŇrZNAČENÍ ŇÁ SÍLNIČÍ 'í/35 

PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NÁ ŠIL ii35 
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
DOPRAVNÍ OPATŘENI

.......MOŠT PŘEŠ POLNÍ CESTU V- <M 94,640" ‘  “ *

MÚK PLOTIŠTĚ, MOŠT V KM"94,900..................................
MÚK PLOTIŠTĚ, MOST V KM 95,12B 
MOST PŘES VĚTEV 5 V KM 95,252

"MOŠTPŘES ŽELEZNIČNÍŤŘÁfVKM95,368 ......................... * **:

M OŠt PŘEŠ MELOUNKU Á PŘÍŠTÍ CESTU V KM 95 ,590 ..............
MOST PŘES SIL. IU/3254 V KM 98,352'

• MOŠT NA VĚTVI 2 MÚK PLOTIŠTĚ
MOŠT PŘES OLŠOVkUV KM 99.74B ............................  “  "

MOŠT PŘEŠ ŠEŇDŘÁŽICKY P O T O K ....................... ..............................
MOST PŘES TROTINU 

Zakládání 
5podní stavba 
Nosná kce 

Dokončovací práce 
MELIORACE 
MOST PŘEŠ JORDÁN 

Zakládání 
Spodní stavba 

Nosná kce 
Dokončovací práce 
MĚLÍÓŘÁČE"
MOST NA SILNÍCÍ 111/32438 V KM 91,54'(J 

MOŠT NA MÍSTNÍ KOMUN [KÁCÍ V KM 92,957
MOSTNÁ VĚTVI 5 V KM 0,596 PŘĚS Í/35...................................................

.......lí/lOŠf ŇA ŠÍLŇiČf ÍIÍ/3253 VKM§6,899....................................................
MOST NÁ SÍLNIČÍ111/32531 V KM 101,'ÍSB 

MÚK SMIŘICE, MOŠŤ PŘEŠ Ďi í V KM i  03,897 '
" I MOST NA SÍLNÍČI1II/2857 V KM i 04,558 ................

M OSTNÁI^s M K Ó íTUNII^ČÍVHM 105,969 ............. .....
' PROTI HLUKÓVÁ^ŠTĚNÁ -  i .ČÁST"

PROTIHLUKOVÁ STÉNÁ-2.ČÁST '
PROTIHLUKOVÁ ŠŤÉŇÁ NÁ PŘELOŽCE SÍLNÍČÉ líi/3089 - i .ČÁST'

' ' přotíhlúkovS  štěnařařrelo zčě  ŠÍLNICĚTnaĎST- 2ÍCÁSf" '
" '''PROTIHLUKOVÁ STÉNÁ ŇAPŘ"ĚL6ŽCĚ"ŠIUÍICETll/30a"9""-’3.ČÁŠT' "  

DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM' 90,760 -  91,200

31 dny 
48 dny 
105 dny 

1308 dny 

1308 dny 

380 dny” 
380 dny 

:400 dny 
460 dny 

■500 dny 

500 dny 
•360 dny 

'360 dny 
'380 dny 
360 dny 
928 dny 

424 dny 
'620 dny

1399 dny 
•167 dny 
72 dny 
759 dny 

-180 dny 
498 dny 
409 dny 

18*3 dny 

55 dny 
420 dny

. .  t ■
'400 dny 
.360 dny 

:380 dny 
|38Ó dny 

Í400 dny

1400 dny 

1440 dny ’ 
;210 dny 

h lO dny
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______  Wfoev úkolu b o b a
302 DESTOVA KANALIZACE V KM 91.200 - 9',.650
303 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KŇl'93,520 -  95,230 

3M  DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 95,230 - 98,370 
305 ’ "  DEŠŤOVÁ KANÁllŽAČE V KM 98,375 -  99,730' "

’ DEŠŤOVÁ KÁNALIZÁCE v  KM 99,730*- lód.áód 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 100,300 - 1DÍ ,820'

DEŠŤOVÁ KANAL1ŽÁCE'VKM 101,320 -104,650 

ĎĎTOKZŘĚfENČNlNÁbŘŽÉ* ’

DEŠŤOVÁ KANALÍZÁCE V KM 104,650* 106,300 -  STOKA É ..................... *
ODVODNĚNI MÚKPLOTIŠŤĚ 
ÚPRAVA KANALIZACE DN 300 KM 100,287

* PŘELOŽKA'CHÁLdÍJPŠKĚŠVOĎNlČĚ ...................................... ..........................
PŘELOŽKA VODOTEČE, KM9‘6 ,3 á5 ....................... ..

PŘELOŽKA VODOTÉČÉ, KM 96,385 - PROPUSTEK 
PŘELOŽKA MELOUNKY, KM 95,583
PŘELOŽIL VODOVODU DŇIĎb, KM 91,537" ’ ........... "
PŘÉLÓŽl«VaĎÓVOÓUDŇ3Ď0*,KM 91,973 ' • • — -
RETENČNÍ NÁDRŽVKM 91,9B0 
retenční nádrž v  km 9s,42o

ŠĚĎiMĚNŤÁčNfÁŘÉTĚŇČŇf NÁDRŽVKM99,6QÓ * '
DEŠŤOVÁ USAZOVÁCI NÁDRŽ NA SO 306 

DEŠŤOVÁ A USAZOVACÍ NÁDRŽ NA SO 307 
DEŠŤOVÁ A USAZOVACÍ NÁDRŽ NÁŠÓ 308

* Ř É Ť Ě N čŇ T Ň Á Ď Í^N A Š03Ó 9 '  "  "  ................. .....

RETENČNÍ NÁĎŘŽ NÁ ŠĎ 3*10 ' ............... .......................... .....

ÚPRAVA MELlOŘACl V KM 93,890 -  95,100
ú pravy závlahového poťrubIv k m  91,300-92,600
ÚPRAVY ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU VKM 92,900 -  95,100........

ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU V KM 95,900-9B,350 **
OSVĚTLENÍ KŘIŽOVATKY KUKLENY 

. NAPOJENI PORTÁLŮ KŘIŽOVATKY KUKLENY

*" PŘÍPOJKA NN SYSTÉMU SOŠ, MÚK pLoŤiŠŤĚ............ ..........
PŘÍPOJKA ŇN SYSTÉMŮ ŠÓŠ, MÓSTTRÓŤINÁ, KM 101,850 

, PŘELOŽKA VO A MŘ UL. KLACOVŠKÁ, KM 92,950 
PŘELOŽKA 3X DK H.K. - OKRUH 13, KM 91,200 - 91,950 

~  PŘÉLdŽi«&'bK,'H.K.-OKŘLlH'Í3, KM 92,000 ’  '  "
PŘELOŽKA 3X ĎK, H.K. -  KÓVÁŇICÉ, KMgŽiÓOO................................

OCHRANA 3X ĎK, H.K - OKRUH 13, SILNÍCE I/35 
PŘELOŽKA 5X DK, PODĚL III/3253, KM 96,91Ó 

“  PŘELOŽKA ĎK, H.K -  DVŮR KRÁLOVÉ, KM 98,400 - 98,700 
— PŘELOŽKA DK H.K - DVŮR KRÁLOVĚ,' T55TÍ00,400 -100,900 

PŘELOŽKA DK, H.K -  SMIŘICE- HOŘÍNÉVĚŠ, KM9B,40b 98,700 

PŘELOŽKA DK H.K - SMIŘICE 1 HOŘINĚVEŠ, HÓVI 100,400 -101,150 

PŘELOŽKA'ĎK, R K  -  SMIŘICE - MOŠT ÍTÍOTINÁ, KM i 01,700 -101,830 

' *OCHRANA káběLů  m ť š , h :k *-š ť é 2 ě ř y ;M 9 T ,5 T o *
PRELÓŽKÁ KÁBÉLŮMTŠ, SVOBODNÉ' ĎVOŘŤ^HÁLOŮPIČÁ KM 92ŘÓ0 - 92,950 
PŘELOŽKA DbkĎŘÁ, SVOBODNĚ DVORY- CHALOUPKY, KM 92,820 - 92,950 

"  p ř e l o ž k a  o p t ic k é h o  v ě d ě n ! črh , km  91,960 
'  PŘELOŽKAKABELÚMŤŠr^^^^ 95,100 '

465 '  PŘĚLOa^-kÁBĚLŮMfŠÍ M Ď Š f Ť Ř o m  KM 101,700 - 10Ť.ŠŠO
455 OCHRANA ĎK Ť02, TRAŤ R K , ÓŠŤROMÉŘ, MUK PLOŤIŠŤĚ KM 9*5,350

1  12 13 i4 i 5 15 17 ia  13 IlO llI lz ll3 ll4T l5 llfill7Í:8 llS )2al2 ll22l23l24Í2S l26lz7l28!29l3(iÍ3 ll3Ť l33[34l35l36l37l38l39 |40kl|42 |43l44U 5Í«6l47l48 |49l50l5 llS 2l53l5«l55l56l5

107 305
108 307

109 308

Jll9

-130 I

134

>5

309.1

m ž
310
311 
320 

32Í
321.1 
322

330 "
331 

340 
542 

343

356

357 
356 

369 * 

350 
570

380
381 ’ 

362
412.1

412.2

430 '
431

440
450

451 '
452
453

454 

455.1*
455.2 
45S.Í 
456L2 
457 

460" 
461

461.1
461.2 
4 62”

•811 dny 
'811 dny 

l i l i  dny 
1551 dny 
!600 dny 

811 dny 

,811 dny 

620 dny 
‘683 dny 

712 dny 
60 dny 
•460 dny 
;360 dny 
:300 dny 

360 dny 
.60 dny 
•60 dny 

480 dny 
420 dny 

280 dny 

260 dny 
;260 dny 
;42Q dny 

:360 dny 

540 dny 
180 dny 
200 dny 

320 dny 
'320 dny 

120 dny 

60 dny 
.200 ďny 
.195 dny 
190 dny 

80 dny 
80  dny 
80 dny 
’80 dny 

80 dny 
80 dny 
'80 dny 
80 dny 
.'80 dny 

|80 dny 

JlSO dny 

•200 dny 

•120 dny 
;8D dny 
;80 dny 
;80 dny 

!50 dny

1 B -09- 2017
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HARMONOGRAM STAVBY - D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE

2 |3  U  Is  U  |7  U  l 9 H a l t t l a la 3 l « l l s h 6 U 7 l i e l w Í M U l l2 2 l a l i « |g i« l z 7 |2 8 ! 2 9 l w l 3 l l n l 3 3 l3 « l 3 S l3 S l3 7 l 3 g l3 9 l Í 0 l 4 l l« ž l « l< « l A s l< s U 7 |4 8 l4 8 l 5 0 l s i l 5 2 l 5 3 l 5 4 l s s l5 6SO ÍNAzcv úkolu
154 470 OCHRANA DOK. H.K. - CHLUMEC -  N.BYD20V, KM 91,620 80 dny
155 471 OCHRANA DOK, H.K. -  HOŘÍCE, KM 97,990 80 dny
156 472 OCHRANA DOK, ČEŘNÍLOV - DÓHAL1CE, MÚK SMIŘICE, KM 103,950 .80 dny
157 472.1 PŘELOŽKA KABELŮ MŤŠ, PŘELOŽKA SILNICE íll/3089, SMIŘICE- ŘODÓV 80 dny
158 48Ó PŘELOŽKA 2X DK VCÉ, ĚL. OPÁTOViČĚ - VŠESTAŘÝ, KM 92,00 80 dny
159 481 PŘELOŽKA DK VČE, ÉL OPATOVICE -  VŠESTÁŘÝ, KM 92,00 80 dny
160 432 OCHRANA DK CEZIÓT, H.K. - VŠESŤARÝ.MÚK PLÓTlŠfÉ, KM 95,350 30 dny
161 4B5 PŘ. DKČD.TŘAŤ H.K. - OSTRÓMEŘ, MÚK PLÓTISTĚ, KM 95,35 392 dny
162 ŠO 491.1 SYSTÉM DIŠ-ŠÓŠ - KABELOVĚ VEDENÍ 350 dny
163 SO 491.2 SYSTÉM DIS-SOS - KABELOVĚ VEDENÍ 302 dny
154 SO 492.1 SYSTÉM DIS-SOS - HLÁŠKY 302 dny
165 SO 492.2 SYSTÉM DIŠ-SOŠ - HLÁŠKY 302 dny
166 ŠO 493.1 SYSTÉM D [S-SČŠ - ŠÁČHŤY A PROSTUPY 302 dny
167 ŠÓ 493.2 SYSTÉM D1S-ŠOŠ - ŠACHTY A PROSTUPY 302 dny
168 SO 493.3 TECHNOLOGICKÝ OBJEKT 302 dny

S.169 Š Ó 494.1 SYSTEM ĎIŠ-ŠOŠ-ŤŘÚBKYPŘÓ OPTÍCKE KABELY 302 dny
(-'170 SÓ 494.2 SYSTÉM DÍŠ-ŠÓS - TRUBKY PŘÓ ÓPTÍČKĚ KABElY *" -302 dny ’

171 SO 495.1 SYSTÉM DIS-SOS - METEOŠTANICE 302 dny
172 SO 495.2 SYSTÉM DIS-ŠOŠ - METEOSTANÍCE 322 dny
173 ŠO 496.1 SYSTÉM ĎiŠ-ŠOŠ - ÁLitOMÁÍiCKÉ ŠČItÁČE DOPRAVY 302 dny

ŠO 496.2 SYSTÉM DIŠ-ŠÓŠ-AUTOMATICKÉŠČÍTAČE DOPRAVY 302*ďňy
175 SÓ 497.1 SYSTÉM D1S-SÓS -  KAMEROVÝ DOHLED 302 dny
176 SO 497.2 SYSTÉM DIS-SOŠ - KAMEROVÝ DOHLED 302 dny
177 SO 498.1 ŠÝŠŤÉM DIS-SOS - OPŤÍCKĚ'KABELY'ŘŠD .302 dny
178 SÓ 49B.2 SYSTÉM ĎiŠ^ŠÓS - OPTICKÉ KABĚIÝ ŘSD 302 dny
179 SO 499.1 SYSTÉM DIS-SOS -  DÁLNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 302 dny
1SG SO 499.2. ELEKTRICKÉ ZÁVÓRÝ 290 dny

j i a i 'ŠÓ 499.2. ELEKTRICKÉ ZÁVÓRÝ ■250 dny
182 510 PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN2Ď0 - ZELENÁ V KM 91,643 60 dny
183 511 PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN500 - PRASKAČKA - VŠEŠTARY V KM 92,700 - 95,300 420 dny
184 513 PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN300 -  PLOTIŠTĚ KM 95,769 80 dny

>.185 514 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DŇ350-VŠESŤÁRÝ'- ŠÉMOŇÍČÉ" 320 dny
f^iS6 515.1 PŘÉLÓŽÍÓ^ VTL PŘÍPOJKY ĎŇ150 -  PŘĚDMÉŘICĚ V KM 98,400 160 dny

187 515.2 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 90 V SILNICI 1II/3254 90 dny
188 517 PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN150 SMIŘICE-KM 104,350 160 dny
189 518 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 90 KM 103,916 ’l40  dny
190 £40 PŘELOŽKA NN KABELU PRO SKAO VTL PLYNOVODU VŠEŠTARÝ-SEMONICE KM 9 60 dny

191 801.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY DÁLNICE D11 ■762 dny
192 801.2 VEGETAČNÍ ÚPRAVY SILNICE i/35 ]615 dny
193 801.3 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 615 dny
194 lao'2 VEGETAČNÍ ÚPŘÁVÝ DÁLNICE 011 774 dny
195 810 PŘtPRÁVA ÚZEMÍ KM 90,760 - KM 98,400 ;360 dny
196 811 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ KM 9B.40D-KM 1Ó6.22Ó 360 dny
197 530 REKULTIVACE PLOCH ĎÓČÁŠŇÝČH ZÁBORŮ .720 dny
198 631 REKULTIVACE PLOCH DOČASNÝCH ŽÁBOŘÚ ;720 dny
199 850.2 DEFINITIVNÍ OPLOCENÍ |538 dny
200 351 OPLOCENÍ *500 dny
201 Milník i  i  - 15X fln. Plněni - 20. měsíc 0 dny
202 Milník č. 2 - 4556 fln. Plhěnf -  32. měsíc 0 dny

1 fl -09- 2017

+  20. měsíc

4  32. měsíc
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HARMONOGRAM ODEVZDÁNÍ RDS, TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE - D11 1 1 0 6  HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE ^ 7

tD S ______ Název úkolu [Doba 1 12 [3 |4 Is 16 (7 18 19 [ lo l lil» li3 L l4 ll5 lls ! l7 l l8 Í l9 |2 0 Í2 1 Í2 2 |2 3 Í2 4 I í s I m I z / I 2« l29Í30l3 ll32lsa1*4l35Í36l37Í38|3£Í40M lM 2|tt 4 .-14514614 7 1481491501511 S i l  531S 4 155 i SG
1 000 V E D L E JŠ Í  A  O ST A TN Í N A K LA D Y 

DEMOLICE Č.P.P. 66S PLOflŠŤĚNAĎ LABEM
30 dny

2 002
......  ......4

30 dny

3 101 . DÁLNICE KM 90,760 - KM 9B.400 30 dny
4 102 DÁLNICE KM 93,400 - KM" 106,220 30 dny
5 i i i MŮK PLOŤIŠTĚ ' " .................... 30 dny —
6 112 mT j k  s m í ř i č e 30 dny B 3

7 120-1 SLUŽEBNÍ SJEZD v  KM 91,600 30 dny ' a a

8 120-2 'SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 93,060 30 dny E S
S 120.3 SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 96,750 30 dny -

10 120.4 SLUŽEBNÍ SJEZD VKM 105,969 30 dny E S I
01 130 PŘELOŽKA SILNICE UI/3243S 30 dny 521

12 131 ' PŘ E L O Ž Í MK SVOBODNÉ DVORY - CHALOUPKY 30 dny E 5

13 132 PŘELOŽKA MlSÍŇI KOMUNIKACE SVOBODNÉ DVORY" 30 dny «

14 133 ŽKAPACiŤNEŇl ŠÍLNiČE 1/35 30 dny ES3

y 135 PŘELOŽKA ŠlUŇlCĚlí1/3253 3 o" dny E S

16 Í36 ÚPRAVA SILNÍCE ÍH/3254 30 dny «

17 137 ÚPRAVA MlŠfŇTKOMUNIKACE V KM 99,748 30 dny I S

13 138 PŘELOŽKA SILNICE 111/32531 30 dny H B

y s Í40 PŘELOŽKA SILNICE líl/3089 30 dny c a

20 140.1 PŘELOŽKA VODOVODU ÓŇ 150 30 dny

21 140.2 PŘELOŽKA VÝTLAKU DN 80 30 dny

22 140.3 PŘELOŽKA VODOVODU DN 200 30 dny

23 141 PŘELOŽKA SILNICE ÍI1/2B57 30 dny =
24 142 PŘELOŽKA MlSTNi KOMUNIKACE V KM i 05,969 30 dny ■ ■

151 PŘELOŽKA POLiŇT CESTY V KM 94"64Ó 30 dny tm

A s 152.1.1 PŘlŠŤUPÝ ŇA POZEMKY P1 K.Ú.PLAČÍCÉ ‘ •30 dny O B .

27 152-1.2 PŘÍSTUPY NÁ POZEMKY P3 K.Ů. PLAČÍCE 30 dny

28 152.2 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P2 K.Ú. STEŽÉŘY 30 dny D =

152.3.1 PŘlŠTUPY NÁ POZEMKY P6 KLŮ. SVOBODNĚ DVORY 3 0  dny B Z

1^30 152.3-2 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P7 K.Ď. SVOBODNĚ DVORY 30 dny —

31 153.1.1 PŘÍSTUPY ŇÁ POZEMKY" P8.Í KU. SVĚTÍ '30 dny C B

32 153.1.2 PŘÍSTUPY ŇA POZEMKY P9.1 K.U. SVĚTÍ h o  dny 253

33 153.2.1 PŘÍSTUPY Ň Á  P O ZE M K Y  P8.2 K.Ú. P Ř E D M Ě Ř IČ E 30 dny

34 153J2.2 P Ř ÍŠ Ť Ú P Ý  NA POZEMKY P9.2 R.Ů. PŘÍDMĚŘÍČE NAD LABEM 30 dny
I = 5

35 1532 3 PŘIŠTUPÝŇA POZEMKY PÍOKÍÚ. PŘEDMĚŘiČE" ŇÁĎ" LABEM 30 dny E S

36 153.2,4 P Ř ÍS T U P Y  ŇA P O ZE M K Y  P II K.Ď . P Ř E D M Ě Ř IČ E  NAD LABEM 30 dny E32
1 8 -09- 2017

37 154.1 PŘÍSTUPY ŇÁ POZEMKY PÍ2.1 K.Ú". PŘĚDMĚŘÍCĚ NAD LABEM :30 dny O B

38 15412.1 PŘIŠTLIPY Ň Á  POZEMKY P1Ž2 K.Ů. LOČHENÍCĚ..................................  ’ 30 dny

39 154.2.2 PŘÍSTUPY ŇA POZEMKY P í3 K.U. LOCHENICE 30 dny B 3

40 155.11 PŘIŠŤUPÝ ŇÁ POZEMKY P16 K.Ú.RODOV 30 dny E=3

41 155.1.2 PŘÍSTUPY ŇA POZEMKY PÍB.Í K.Ú.ŘOĎOV 30 dny

42 155.2.1 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P í3,2 KU.HOLOHLAVÝ 30 dny E B

43 155.2.2 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P19 K.U..HOLOHLAVY 30 dny = 2

44 15B.1 p ř Iš t u p y ň á p o ž e m W pžd 30 dny” a ,

45 156.2 'př ís t u p y  NA POŽÉMKY P2Í 30 dny
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HARMONOGRAM ODEVZDÁNÍ RDS, TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE - D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE' '
ID 50 úkolu Doba I 1 2 |3 |4 |5 |6  17 18 19 1101 j l l j í  119! M llS 1 is l 17 1 ÍS l t t Í J O ln  |Z2|23Í 241 2s! 761171 2SÍ ISÍ30Í31 |3Z| M 1 v . 1 S S lssln lag  13Sl«0lttl«2U 3 44145[46147148!491501511 Sil 53154155156

45 155.3 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P22 30 dny

47 í á a í . r SVISLÉ Á VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 30 dny W
48 130.1.2 SVISLÉ A VODOROVNÉ DÓPRAVNlŽŇÁCĚNÍ 30 dny ■ t
49 190.2 po rtá ly  do pra v n íh o  z n a č e n í 30 dny E S

50 190.3 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI 30 dny ■ *
51 1904 SVISLE A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA SILNICI I/35 S3Q dny m *

52 1S0.5 PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA SIL. í/35 ' ' lib dny BC
53 191 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ' ' ,30 dny ‘ '

54 191.2 DOPRAVNÍ ÓPÁŤŘEŇI ' ' l30 dny

55 201 MOST PŘES POLNI CESTU V KM 94,640 30 dny

56 202.1 MUK PLOTlšTEj MOST V KM 94,900 |30 dny E S
57 2Q22 MŮKPLOTIŠTĚ, MOŠT V KM 95,123 ' ’ .........................  l30 dny

58 203.1 MOST PŘES VĚTEV 5 V KM 95,252 30 dny = 3

59 203.2 MOST PŘEŠ ŽELEZNIČŇTtRÁT V KM 95,368 30 dny E S

60 205 ‘MOST PŘEŠ MELOUNKU Á PŘIST. ČEŠTU V KM 95,590 30 dny c a

'  61 206 MOŠT PŘEŠ ŠIL 111/3254 V KM 98,352 ............................ * "  '*  ' 30 dny

62 206^2 MOŠT NÁ VĚTVÍ 2 MOK PLOTÍŠTI 30 dny Esa
63 207 MOST PRES ÓLŠOVKU V KM 99,748 30 dny 339

208 MOŠT PŘEŠ ŠĚNDŘAŽICKÝ POTOK * 30 dny
J------

65 2G9 MOŠT PŘESŤROŤÍNu' '  ‘ ‘ ‘ ........................... - -  - 30 dny -
66 209.1 MEÚOŘACE 30 dny B S

67 210 MOŠT PŘES JÓŘDÁŇ
' 30 dny ■ =

58 210.1 MĚUOŘACĚ 30 dny

69 220 MOST NA SILNICI ÍII/3243B V KM 91,540 30 dny HZ

70 222 MOŠT NÁ MlŠŤNl KOMUNIKACI V KM 92,957 30 dny B S

V 71 223 MOŠT NA VĚTVÍ 5 V KM 0,596 PŘES i /3 5 ................................................................................. 30 dny E S

72 224 MOŠT ■NÁSILNICI ÍIl/3253 V KM 96,899 30 dny B a

73 225 MOST NA SILNICI JII/32531 V KM 101,198 30 dny GE

. 74 711 MÚK SMIŘICE, MOST PRES Dl 1 V KM 103*997 30 dny s z

> r 228 MOST NÁ SILNICI 111/2857 V KM 104,558 30 dny -
76 229 MOST NÁ MTs ŤŇTKOMUNIKACI V KM 105,969 30 dny S E

77 261.1 ! PROTIHLUKOVÁ STÉNÁ - 1 .ČÁST 30 dny ■B

78 2B1.2 PROTIHLUKOVÁ SŤĚNÁ-2TČÁŠT 30 dny =
79 263.1 1 PROTIHLUKOVÁ STĚNA ŇÁPŘELOŽCE SÍLNICE ÍÍI/3Ó89 -1 .ČÁST 30 dny z a

80 2532 PŘOŘHLUKOVÁ STĚNA ŇA PŘELOŽCE SILNÍCE 1110089 - 2.SÁŠŤ 30 dny a a

81 253.3 PROTIHLUKOVÁ STĚNA ŇA PŘELOŽCE ŠÍLŇIČĚ1ÍÍBÓB9 - 3.ČÁST 30 dny

82 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 90,760 - 9Í ,200 30 dny 1 8 -09- 2017
83 302 ĎĚŠÍČVÁKAMÁÚŽ/VŤÉ V KM 91,200 -  94,650 ' 30 dny =
84 (303 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 93,520 - 95,230 30 dny m i

85 304 DEŠŤOVÁ 'H A N A LÍŽA C É95,'23D  - 98,370 ‘ 30 dny «=>

85 305 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 9B,375~- 99,730 30 dny *
87 3CS DiŠŤOVÁKANÁilZÁCE V KM 99,730 -  i 00,300 30 dny S E

88 307 DEŠTOVÁKANALIZACE V KA1 100,300 - 101,820 30 dny * ■
89 3GB 'DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 101,620 - 104,650 30 dny tm

90 309.1 ODTOK Ž RETENČNÍ NÁDRŽE"* 30 dny M *
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91 '303.2 □ESTOVA KANALIZACE V KM 104.830 -106,300 -  STOKA E ‘30 dny
92 310 o d v o d n ě n ! m ů k p Ló t iš ť ě ' 130 dny
93 311 u p ř á v a  ka na liza cí dň  3ix> km i  o"ď;zb7 -30 dny

94 320 PŘELOŽKA CHALOUPSKÉSVODNICÉ ;30 dny
95 321 PŘELOŽKA VODOTEČE, KM 96,385 <30 dny 3a

95 321.1 PŘELOŽKA VODOTEČE, KM 96,385 - PROPUSTEK i30 dny E ,

97 322 PŘELOŽKA MELOUNKY; KM 95,583“
__j_

■30 dny

98 330 PŘELOŽKA VODOVODU ĎN 100, KM 91^537 ;30 dny
99 331 PŘELOŽKA VODOVODŮ ĎŇ 300, KM 91,978 130 dny
100 340 RETENČNÍ NÁDRŽ V KM 81,980 ;30 dny S E
101 342 RĚTENČŇTŇAORZ V KM 95,420 ;30 dny BS
102 343 SEĎÍMENŤÁČNrA  RETENČNÍ! NÁDRŽ V KM 99,600

i ......
j30 dny ES

103 355 DĚŠŤÓVA USAZOVACÍ NÁDRŽ' NA ŠÓ 306 ........................................ -;30 dny
104 357 DEŠŤOVÁ Á USAZOVÁCI NÁDRŽ NÁ ŠO 307 |30 dny cza

'5105 355 DEŠŤOVÁ A ÚSÁŽOVÁČlNÁĎŘŽ NA SÓ3ÓB........................................................... |30dny s a
106 353

,__
r e t e n č n ! n á d rž  na š ó  ara ;30 dny na

107 360 ŘETENČNÍNÁDRŽ ŇÁ ŠÓ 310 130 dny t=!
108 370 'ÚPRAVA MÉUORACfV KM 93,890‘- 95,100 •30 dny tm

J109 330 ÚPRAVY ZÁVLAHOVÉHO PÓTŘUBf V KM 91,300 - 92,600 '  ~  ' •30 dny =
• 110 38Í ÚPRAVY ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU VKM 92,900-95,100

Opr a v y  žávlahóvěRó  sy stém u  v k m  95,900 -  9'b,3š5

130 dny B B

111 382 |30 dny Effl H

112 412.1 osvéťlěnT křižo 'vát ky kukleny Í30 dny E3
113 4122 NAPOJENI PORTÁLŮ KŘIŽOVATKY KUKLENY Í30 dny —
114 430 PŘÍPOJKA NŇ SYSTÉMU ŠOS, MŮK p LÓŤIŠTE •30 dny

431 PŘÍPOJKA NN SYSTÉMU SOS, MOŠTTRÓTÍŇA, KM 101,850 30 dny im

"J116 440 PŘELOŽKA VÓ AMR ÚL KLACÓVŠKÁ, KM 92,950 130 dny BEZ
117 450 PŘÉLoŽKÁ 3X ĎK, H-K. - OKRUH 13, KM 91,200 - 91,950 ;3Q dny e s

118 451 PŘĚL5ŽKA2X Ďk7‘H.K -  OKŘUH 13, KM 92,000'...............  ......................... •30 dny s a

\119
í

452 PŘELOŽKA 3X ĎK, H.K - KÓVÁNÍCE', KM 92,000 30 dny

120 453 OCHRANA 3X DK, H.K. - OKRUH 13, SILNICE i/35 •30 dny

121 454 PŘELOŽKA 5X DK, PODĚL III/3253, KM 96,910 30 dny Z 9

122 455.1 PŘELOŽKA DK, H.K. - DVŮR KRÁLOVÉ, KM 9B.400 - 98,700 30 dny tsn
123 455.2 PŘELOŽKA DK, H.K -  ĎVÚR KRÁLOVÉ,' KM 100,400 - 10Ó;á00 :30 dny a
124 45Š.Í PŘELOŽKA DK, H.K - SMÍŘÍCÉÍ HÓŘiNÉVÉS, KMŠB,4ĎĎ -‘98,700 :30 dny »
125 456.2 PŘELOŽKA DK, H.K - SMIŘICE-HÓŘÍNÉVES, KM 100,400-101,150 :30 dny 1 B -09- 2017
126 457 PŘELOŽKA DK, H.K. - SMIŘICE - MOŠTŤŘÓTINA, KM i 01,700 - ÍOÍ ,830 30 dny m i

127 460 OCHRANA KABELU MTS, H.K. - STĚŽEŘY, KM'91,500 '30 dny a s

128 461 PŘÉLOŽKÁ KABELŮ MTS,' SVOBODNĚ DVORY - CHALOUPKY, KM 92,400 - 02,950 |30 dny s=
129 461.1 PŘELOŽKA DOK CRA, SVOBODNÉ DVORY - CHALOUPKY, KM 92,820 - 92,950 *30 dny

130 481.2 PŘELÓŽKAOPTickĚHO VEĎEŇÍČŘa, KM 9Í,'960 *30 dny 

30  dny

BSD •

131 462 PŘELOŽKA"KABELU MTŠ]'̂ MÚK PLOŽ'lŠfĚ,1<M 95,100 =
132 465 PŘELOŽKA KÁBELCÍMTS. MOST TRÓTINA, KM 101,700 - í 01,830 •30 dny =31

133 466 OCHRANA DKT02, TŘAT H.K, OSTROM6ŘT MUK PLOTIŠŤÉ KM 95,350 |30dny 

[30 dny

bsa
134 470 OCHRÁNÁ ĎÓi< H.K - CHLUMEC - N.BYĎŽOV, KM 9ÍÍ62b

135 471 OCHRANA DOK, H.K. - HOŘÍCE, KM 97,990 30 dny s
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136 472 OCHRANA DOK, CERNILOV - DOHAUCE, MUK SMIŘICE, KM 103,950 |30 dny

137 472.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍS, PŘELOŽKA SILNICE ill/3089, SMIŘICE - ŘÓĎOV j30 dny

138 480 PŘELOŽKA2X ĎKVČĚ, EL OPATOVICE-- VŠĚSŤAŘY, KM 92,00 |3oďny

139 481 PŘELOŽKA DK VČĚ, EL OPATOV1CE - vS eŠTAŘY, KM 92,00 ;30 dny ESI

140 482 OCHRANA DK ČEZ ICT, H.K. - VŠESTARY.MŮK PLOTIŠTĚ, KM 85,350 30 dny i =

141 485 PŘ. DK ČD.TRAT H.K. - OSTROMÉR, MŮK PLOTIŠTĚ. KM 95,35 |3Ó dny E S
142 S 0 4 Š 1 Í SYfřÉM ÍH SlsbS -  KABfeLOVĚ VEDENI * [30 ony —
143 SO 491.2 SYSTEM DI&SOS ? KÁBELOVE VEDENI ;30 dny E S
144 SO 492.1 SYSTÉM ĎIS-ŠOS * HLÁSKY ‘ 30 dny —
145 SO 4S2.2 SYSTEM DiS-SOS - HLÁSKY 30 dny = E
146 SO 493.1 SYSTÉM DISSOS - ŠACHTY Á PROSTUPY 30 dny B fl
147 SO 493.2 SYSTÉM DIS^ÓŠ - ŠACHTY A PROSTUPY 30 dny H 3

148 ŠÓ 493.3 'TECHNOLOGICKÝ OBJEKT “ ........................................  '30 dny S 5
149 SO 494.1 SYSTÉM DIS-SOS - TRUBKY PRO OPTICKÉ KABELY 30 dny ES5

\  150 SO 494.2 SYSTÉM DIŠ-SOS - TŘUBKÝ PRO OPriCKÉ KABELY' 30 dny 5 3
151 SO495.1 SYSTÉM ĎIS-SÓS -  METHOSŤÁNICÉ 30 dny = 3
152 SO 495.2 SYSTÉM DIŠ-ŠOS- MÉfEÓSŤÁŇIČĚ 30 dny ESI
153 SO 49S.1 * SYSTÉM DIS-SOS - AUTOMATICKÉ SČÍTAČE DOPRAVY 30 dny B S
154 SÓ 49S Í SYSTÉM ĎiŠ-SOŠ - ÁLÍŤOMATICKÉ SČIŤAČE DOPRAVY 30 dny E S
155 iso 497.1 ŠÝSfĚMĎiŠ-SÓŠ - KAMEROVÝ DOHLEĎ 30 dny =
156 [SO 497.2 SYSfĚM ĎIS^SOŠ - KAMEROVÝ DOHLEĎ ”  .............................................. 30 dny —
157 SO 496.1 SYSTÉM DIS-SOS - OPTICKÉ KABELY RSD ;3q dny E S

158 SO 498.2: SYSTÉM DIS-SOŠ-OPTICKÉ KÁBÉLYŘSD "  30  ďny E S

159 SO 499.1 SYSTÉM'DÍS-SÓS- ĎÍLŇIčŇnNFORMAČNTŠYSTĚM ’ "  ..........................." ‘ " ' Í S o d n y " ” e s

150 SO 499.2. ELEKTRICKÉZAVORY 30 dny

'  161 SO 499.2.: ELEKTRICKÉ ŽÁVOŘÝ 30 dny E S

162 (510 PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DŇ2D0 - ŽELENÁ V KM 91,643 30 dny 3 3

153 511 PŘELOŽKA VfL PŘÍPOJKY DN5Ó0-PŘÁSIWČKA^VSÉSŤÁŘÝ^V KM 92,700 -  95,300' 30 dny » =

\ 513 PŘELOŽKA VTL PŘlPO jKÝ'ĎN3Ó0 -  PLOTIŠTÉ KM 95,769 30 dny E S

'  165 514 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN350 -VŠESTARÝ- SEMONICE 30 dny ssa

165 515.1 (P Ř E L O Ž Í VŤlPŘ|PÓjl^ĎNÍ5Ó'-’PŘlĎMÉŘÍČĚV'KM98l4 r o ...........................— • - • 30 dny a u

167 515.2 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 90 V SILNICI 111/3254 Í30 dny B B

158 517 PŘÉLOŽÍCA VTL PŘÍPOJKY DŇ150 SMÍŘICĚ- KM104,350 30 dny mm
169 516 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PĚ 90 KM 103,9ÍŠ 30 dny = >
170 540 PŘELOŽKA NN KABELU PRO SKAO VTL PLYNOVODU VSESTARY-SEMONICE KM 99,700 |30 dny as
171 801.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY DÁLNICE D11 30 dny KE

172 801.2 VEGETAČNÍ ÚPRÁVÝálLŇICE 1135 ' 30 dny E S 1 8 -OS- 2017
173 801.3 ‘VEGETAČNÍ ÚPRAVY 30 dny E S

174 802 VEGETAČNÍ OPRAVY DÁLNICE D11 30 dny BE

175 810 PŘÍPRAVA' ÚŽEMl KM 90,760 - KM 9&4O0.............................. 30 dny ■ i
176 811 PŘIPŘÁVÁ ÚŽĚMl KM 98,400 - KM 105,220 30 dny as
177 S3C REKULTIVACE PLOCH DOČASNÝCH ZÁBOŘÍ!! 30 dny o n
178 831 REKULTIVACE PLOCH DOČASNÝCH ZÁBORlT 30 dny a s
173 850.2 DEFINITIVNÍ OPLOCENI 30 dny s s
180 851 | OPLOCENI 30 dny a s
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: EURO VIA CS, a.s.
Sídlo vedoucího účastníka: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město 110 00 Praha 

1
IČ 452 74 924 DIČ CZ45274924
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
netýká se
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: — .
Telefon / Fax — / —

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ

180 00
ií) SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 
závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČ: 480 35 599, se sídlem K Silu 1143,393 01 
Pelhřimov.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: „Společnost 
EUROVIA - Metrostav - SWIETELSKY, Dl 106 Hradec Králové - Smiřice"

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D li 1106 HRADEC KRÁLOVÉ 
-  SMIŘICE , ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886.

Účastníci seskupení uzavřeli smlouvu, ve které výslovně uvádějí, že všichni účastníci, 
kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto 
zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení 
bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny 
pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a 
jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka 
sdružení („Smlouva"). Přílohou tohoto formuláře je Smlouva.



203

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

i) EURO VIA CS, a.s.: 42,5; provedení stavebních prací a dodávek silnic a
dálnic

ii) Metrostav a.s.: 42,5; provedení stavebních prací a dodávek silnic a dálnic
iii) SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný

závod Dopravní stavby VÝCHOD: 15; provedení stavebních prací a 
dodávek silnic a dálnic.

V Hradci Králové dne 1 8 -09- 2017

Společnost „Společnost EURO VIA - Metrostav - 
SWIETELSKY, 1)1106 Hradec Králové - Smiřice“



SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI
podle § 2716 a násl. Zákona č. 89 /2012  Sb., občanského zákoníku

cTTEOROVIA CS, a. s49/ECSČV/2016
č.: Metrostav a.s.: 0516040486
č.: SWiETELSKY stavebnís.r.o,: S18-044-002

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČ: 45274924,
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4.5.1992, oddíl B, vložka 1561, 
zastoupená:

(dále též „Společník 1" nebo „Správce")

)

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00 
IČ: 00014915, '

> zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 23. 5.1991, oddíl B, vložka 758, 
zastoupená:

(dále též „Společník 2")

SWIETELSKY stavební s.r.o.
) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
IČ: 48035599,
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.11,1992, oddíl
C, vložka 8032,
jednajřcí/zastoupená:
(dále též „Společník 3")

9

(výše uvedené osobyjsou dálespolečnš uváděny též jako „Společníci"; jsou-li sdruženi více, než dva společníci, 
budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další společníci")

se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno vtéto smlouvě 
o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva").

I. Společnost

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost"), nebude mít právní 
osobnost, a ze společné činnosti Společnosti budou vůči třetím osobám zavázáni Společníci společně a 
nerozdílně.

2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

„Společnost EUROVIA - Metrostav -  SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové -  Smiřice"

1/6



Společnost bude sídlit na adrese EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 
Hradec Králové - Pouchov 
kontaktní osoba je:

II. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Účelem Společnosti je
a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků a k dosažení optimálních podmínek k plnění 

níže uvedené Zakázky;
b) podání žádosti o účast a společné nabídky Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na 

zhotovení stavby „ D li 1106 Hradec Králové - Smiřice" (dále jen „Zakázka") jejímž zadavatelem je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 
(dále jen „Zadavatel" a „Zadávací řízení").

c) v případě) že Zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci Zakázky se Zadavatelem („Smlouva o dílo") a společné poskytnutí plnění, které je 
předmětem Zakázky.

2. Společnost bude trvat od podpisu této smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených 
skutečností:

a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
b) Zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude 

uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky 
nebo návrh na přezkoumání úkonu Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po 
vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;

c) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později před zahájením plnění podle Smlouvy o dílo 
pravomocně posouzena jako neplatná;

d) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči Zadavateli, které budou vyplývat ze společné nabídky 
a ze Smlouvy o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);

e) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.
o

3. Společnost je založena ke společné činnosti, nikoliv jako sdružení majetku. Věci ve vlastnictví jednotlivých 
Společníků, které jsou pro tuto společnou činnost v rámci Společností využívané, zůstávají ve výlučném 
vlastnictvíjednotlivých Společníků. Vypořádání práva povinností Společníků při zániku Společnosti včetně 
vypořádaní majetku nabytého při výkonu společné činností Společníků a další podrobnosti o právech a 
povinnostech Společníků budou upraveny ve stanovách Společnosti, na kterých se Společníci dohodnou 
(„Stanovy").

4. Společníci prohlašuji, že jako dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou 
dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Správce je 
oprávněn jednat za všechny Další společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého 
Společníka, Příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi Společníky bude odpovědností 
Správce.

5. Společníci dále prohlašují, že jsou jako uchazeč vázání celým obsahem nabídky na Zakázku po celou dobu • 
běhu zadávací lhůty.
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III. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí v rozsahu vymezeném ve Smlouvě (dále jen 
„Správa společnosti"), tedy Správcem, je Společník EUROVIA CS, a.s.. Správce jedná v záležitostech 

' určených touto Smlouvou za všechny Společníky s třetími osobami a to v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou.

2. Správce zastupuje Společnost resp. Společníky vůči Zadavateli, a to v ústním i písemném styku při podání 
společné žádosti o účast a společné nabídky na Zakázku.

3. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval ve všech věcech týkajících 
se společné žádosti o účast (je-li podávána) a společné nabídky včetně jejich podpisů a podání Zadavateli 
jakož i dalších úkonů v zadávacím řízení před uzavřením Smlouvy o dílo. Smlouvu o dílo budou podepisovat 
všichni společníci.

4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho 
statutárního orgánu, jejichž zástupčí oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito 
členové zmocní.

5. Jakékoliv další oprávnění Správce budou Společníky dojednána v Stanovách popřípadě dodatky k Stanovám 
nebo k této Smlouvě.

IV. Práva a povinnosti Společníků

1. Každý Společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit dobré
jméno Společnosti jakož i dobré jméno dalších Společníků.

2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou:
a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační 

předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody Společníků splnit má, a 
v termínu předcházejícím rozumně termínu pro podání společné žádosti o účast nebo společné 
nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;

b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné informace a 
součinnost;

c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo 
společné nabídky Zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se Zadavatelem v průběhu Zadávacího 
řízení;

d) bude-Ii se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět 
stavební práce v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému 
rámcovému vymezení:_____ ______________________________ ______________________

Společník Podíl
EUROVIA CS, a.s. 42,5%
Metrostav a.s. 42,5%
SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní 
stavby VÝCHOD

15%

3. Každý Společník je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ pouze takové
informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý Společník je rovněž povinen mít kdlšp^zfcif 
podklady prokazující správnost a pravdivost informací a podkladů, které předkládá k prokázání splnění 
kvalifikace dle § 50 odst 1 ZVZ. *

4. V případě, že Společník zajišťuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 
prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit a prověřit, že informace a podklady předlož .̂řjgi

316
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příslušným subdodavatelem odpovídají skutečnosti. Společník je rovněž povinen zajistit od subdodavatele, 
případně získat od třetích osob, podklady prokazující správnost a pravdivost subdodavatelem předložených 
informací a podkladů.

/
Na výzvu Správce/Dalšího Společníka je každý Společník bez zbytečného odkladu povinen:

a. předložit Správcí/Dalšímu Společníkovi podklady a informace, ze kterých plyne, že informace a 
podklady předložené samotným Společníkem, stejně jako prostřednictvím jeho subdodavatele, 
k prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ odpovídají skutečnosti;

b. poskytnout Správci/Dalšímu Společníkovi veškerou součinnost nezbytnou k ověření správnosti 
a pravdivosti podkladů a informací předkládaných samotným Společníkem, stejně jako 
prostřednictvím jeho subdodavatele, k prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ.

6. Ustanovení § 2740 občanského zákoníku o vyloučení společníka ze Společnosti se pro účely této Smlouvy 
nepoužije.

7. Podrobné určení
a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k Zadavateli;
b) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;
c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společníky,
d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
e) podrobných pravidel pro organizaci společné činností
f) další práva a povinnosti Společníků neupravené v této Smlouvě 
bude upraveno ve Stanovách.

8. Společník části Zakázky zhotovené Společníkem na základě rozdělení výkonů, dodávek nebo jiných plnění 
mezi Společníky a vymezené příslušným'zjišťovacím protokolem, které byly vdaném kalendářním měsíci 
schváleny Zadavatelem k fakturaci, resp. k proplacení, Společník vyfakturuje Správci jako dílčí zdanitelné 
plnění. Dílčí zdanitelné plnění se v tomto případě považuje za uskutečněné posledním dnem daného 
kalendářního měsíce. Správce část díla realizovanou a vyfakturovanou Společníkem jak je shora uvedeno, 
zahrne do účetnictví Společnosti, které vede pro Zakázku odděleně a vyfakturuje Zadavateli všechny části 
plnění na Zakázce, které byly Zadavatelem schváleny k fakturaci, resp. k proplacení za daný kalendářní 
měsíc.

\ 9. Náklady Společníků související naplňováním účelu této Smlouvy do doby podpisu Smlouvy o dílo na 
realizaci Zakázky se Zadavatelem si nese každý ze Společníků sám a nepovažují se za náklady Společnosti 
nebo za společné náklady Společníků.

10. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH 
z činnosti celé Společnosti. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost 
odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost 
celé Společnosti. Další Společník/Spoiečníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu 
jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se 
ZDPH.

■s.

11. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, 
materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce zřídí u 
banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet („Účet společnosti"). Správce bude mít 
z hlediska banky postavení majitele účtu, částky na účtu budou ve spoluvlastnictví Společníků. Na výběru 
banky se Společníci dohodnou. Další Společník/Spoiečníci budou mít právo kdykoliv se seznamovat s údaji 
o pohybech na Účtu společností. Podpisové právo k Účtu společnosti budou mít určení zástupci 
jednotlivých Společníků. Příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu, jako i jakékoliv 
jiné nakládání s účtem musí být odsouhlaseno a podepsáno všemi Společníky. Správce se zavazuje, že po 
dobu trvání Společnosti nezmění podpisová práva k Účtu společnosti bez souhlasu všech Společníků.
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Každý Společník se zavazuje neodmítnout podepsání příkazu k úhradě předloženého Správcem s výjimkou 
případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti.

jistotu za splnění povinností uchazeče z účasti v, Zadávacím řízení ve formě bankovní záruky obstará 
Správce. Další Společník/Společníci uhradí převodem na účet Správce svůj podíl nákladů na obstarání této 
jistoty poměrně, a to ve výši odpovídající stanovenému v či. IV. odst. 2 písm. d). Na výběru banky se 
Společníci dohodnou. Jestliže Zadavatel uplatní nároky vyplývající z bankovní záruky, uhradí veškeré plnění 
takto poskytnuté bance včetně souvisejících nákladů ten Společník, který uplatnění nároku z bankovní 
záruky zavinil.

. 13. Jistota za řádné a včasné zhotovení díla a jistota za odstranění záručních vad v záruční době budou 
Zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka sdílená, Společníci se zavazují poskytnout nezbytnou 
součinnost k včasnému získání sdílených bankovních záruk a uhradit náklady na její pořízení v poměru 
odpovídajícím jejich podílům na stavebních pracích v rámci Zakázky. Na výběru banky se Společníci 
dohodnou. Toto ujednání se použije přiměřeně i v případě jiných než zde výslovně zmíněných bankovních 
záruk, které je za Společnost třeba poskytnout, 

t
14. Společníci se domluvili, že na základě samostatné pojistné smlouvy sjednané mezi Společníky a společně 

vybranou pojišťovnou zajistí pojištění předmětu díla, jako i jiná další pojištění v rozsahu stanoveném ve 
Smlouvě o dílo v souladu s požadavky uvedenými Zadavatelem v zadávací dokumentaci.

' 15. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných 
oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny 
Zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné 
informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.

16. Společníci se zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou 
další nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak 
neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke Společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně 
prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla 
předložena.

17. Při rozhodování o záležitostech Společnosti platí, že hlasy Společníků mají stejnou váhu a že rozhodnutí 
musí být přijímána vždy jednomyslně.

)
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V. Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.

Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno vyhotovení, jedno 
vyhotovení je určeno pro Zadavatele.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.

215

V Praze, dne 'f- 

HUROV1A CS, a.s.

V Praze, dne / .  / /  / » / /  

Metrostav a.s.

V Pelhřimově, dne "/■  / /  ž 0 / é ?  

SWIETELSKY stavební s.r.o.

6 / 6
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A  
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost EURO VIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízem na veřejnou zakázku na stavební práce „Dl i  1106 
HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886 (dále jen 
„uchazeč"), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních 
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty 
či užitné vzory:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace dD 
příslušného 

rejstříku) patentu či 
užitného vzoru

Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k patentu či 

užitnému vzory v 
rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expirace 
právní ochrany 

patentu Či 
užitného vzoru 
na území České 

republiky

1. Stavební díl 
nástupiště kolejové 

tratí
18.9.09, č. 20247

Nosná deska spolu 
s opěrnou deskou 
tvoří jeden kus

zaměstnanec 18.9.2019

2. Transparentní 
protíhluk. tubus
3.2.12, č.23494, 

303972

Je opatřen výplň, 
panely z bezpečn. 
nevrstveného skla, 

jsou upevněny 
k tubusu pomocí přítl. 

lišt s těsn. pásy

zaměstnanci 3.2.2019
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3. BezpeČn. prvek 
únikového východu
6.4.12, 5. 304102

Je tvořen výplň, 
panelem z bezp. 
nevrstv. skla a 

opatřený
upevňovacím rámem

zaměstnanci 6.4.2022

4. Podpěrná konstrukce 
pro údržbu a opravy 

kolej, vozidel
24.5.12, č. 24067

Nosník je spojen se 
stojkou spojovacím 
rektif. prvkem, který 

tvoří svorník 
s maticemi a 
podložkami

zaměstnanci 24.5.2019

5. Silniční portál
24.8.12, 5.24756, 

304403

s jednou nebo více 
ocel. stojkami, vnitřní 

průřez stojky je od 
místa ukotvení 

vyplněn betonem

zaměstnanci 24.8.2022

6. Stojka silničního 
portálu

12.11.14,5. 27911

Je umístěna ve 
výkopu na podkl.

■ betonu, opatřena stab. 
prvkem ve tvaru ocel. 

konzoly

zaměstnanci 12.11.2018

7. Základový prvek 
silničního portálu
20.11.14,5.27850

Zhotovený ve výrobně 
s beton, výztuží, je 
osazen ve výkopu, 
výkop je vyplněn 

betonem

zaměstnanci 20.11.2018

8. Filigránový nosník 
pro mostní 
konstrukce

10.12.14,5. 27922

Celá prostorová 
filigránová výztuž ve 
tvaru ocel. žebříčků je 

zdvojena osazením 
ocel. žebříků na sebe

zaměstnanci 10.12.2018

9. Prefabrikovaný 
nosník pro spřažené 

konstrukce
27.9.2016,5.29825

Tenkostěnný 
prefabrikovaný 
nosník ve tvaru 

písmene U

zaměstnanci 27.9.2020

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních^ právních řádů 
ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:
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č. Náiěv a íáéritífiMce* _ r y  ■ - - ■

(zejm. číslo, datum 
udělení, resp. 
registrace do 
příslušného* ■ r ; r  ■ • *.
rejstříku)

průmyslového vzoru

’ Popis: vécî  výi óhhu «
zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládám s právy 
k průmyslovému
vzoru v rozsahu

•
stanoveném v- .
příslušných

ustanovemch
Smlouvy

i Termín expiraee 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území
\ j  '  ■ ■ 'i' ’■ 1
Gcské republiky

1. Grafický znak 
5.6.08, č. 34209

Slouží k  identifikaci 
vyráběných 

kovových, nekov, a 
betonových výrobků

zaměstnanec 5.3.2018

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) 
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném 
vPod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaie isou pravdivé.

V Hradci Králové dne 0 1 -09- 2017

EUROVXA CS, a.s.
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DÍL 2, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 1.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 

PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Netýká se

Společnost Metrostav a.s.,
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Dli  1106 
HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886 (dále jen 
„uchazeč"), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních 
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty 
či užitné vzory:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu či 
užitného vzoru

Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k patentu či 

užitnému vzory v 
rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expirace 
právní ochrany 

patentu či 
užitného vzoru 
na území České 

republiky

1. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. věcí, výrobků Či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů



267

ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:

r či Název a identifikace 
(zejm. číslo, daťum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku)

průmyslového vzoru

Popis věci] výrobku či 
zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k průmyslovému 
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín exjpírace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

1. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

3. nevyžadují získám" žádných dalších práv (licencí) lc patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které 11a území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) 
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném 
v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 24.8.2017

Metrostav a.s.



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby

VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov,
IČ: 480 35 599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Dli  1106 
HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886 (dále jen 
„uchazeč"), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny'patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních 
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty 
či užitné vzory:

č.
■ t

1 Název a identifikace 
číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstpriíii) patentu ci 
■ užitného vzoru*V V f * ť ř  m ■ f  '■ .

1 V ’ . .  t „

. Popis zařízení či 
technologického 
pročešu, který je 

předmětem ochrany

í*ráviií titul 
uchazeče k

, í ' - ~ í ^ y - u - p - r v ; ^  ,

nakládání s právy 
k patentu či 

užitnémn vzory v 
rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanovepích 
Smlouvy

Termín ěxpirace 
právní ochrany 

patentu či 
užitného vzoru 
na území Géské 

republiky ;

:  *  V ’ /
* * "  * A ” ■

• . .  .  • *  \ n š \

1 . “ NETÝKÁ SE

2 .

,

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů,
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resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů 
ekvivalením či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:

Či Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku)

průmyslového vzoru

Popis věci, výrobku či 
zařízení, které j e 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeček 

nakládání s právy 
k průmyslovému 
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expiřáce 
práýnípchťáhý 
průmyslového 

yzoru na u^emi 
České republiky

1. NETÝKÁSE

2.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) 
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném 
v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

i V Pelhřimově dne 0 1 -09- 2017

SWIETELSKY istavební s.r.o., 
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD



D l i  1106 Hradec Králové -  Smiřice
Dokumenty tvořící součást obsahu Smlouvy o dílo (přiložené na DVD):

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (díl 3 části 2 zadávací 
dokumentace)

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (díl 3, část 3 zadávací 
dokumentace)

(f) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)
(g) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace).

Příloha: DVD s výše uvedenými dokumenty

V Hradci Králové dne
0 6 - 12-  2017

EUROVIA CS, a.s.
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Zvláštní podmínky

-Obecná ustanovení

1.1

Definice

1.1.1  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smlouva 1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější 
nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma 
Stranami."

1.1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb po
zemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném 
k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak 
jsou uvedeny v přílohách Smlouvy o dílo."

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstruk
cí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopra
vy."

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Práv
ní předpisy."

1.1.2   

Strany a osoby 1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu 
(osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Ob
jednatelem a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této 
osoby nebo osob."

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdoda
vatel" ve všech mluvnických formách a podobách."
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1.1.3

Data, zkoušky, 
lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou 
obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, 
co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce 
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce 
do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Přílo
ze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení 
doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného 
milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze 
k nabídce."

1.1.4

Peníze a platby 1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, 
hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 
mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 
4.25 (Záruka za odstranění vad)."

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:
„Záruka za zálohu" znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 14.2 
(Zálohová platba )."

1.1.6  -----------------------------

Další definice 1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce 
před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda
ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu 
ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před
časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 
10.5 (Předčasné užívání)."

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně 
přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších 
ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostat
ních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."

1.2 -----------------------------

Výklad Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným zis

kem 5 % Nákladů."
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Smlouva o dílo První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací doku
mentace."

1.7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postoupení Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli 
výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit 
na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí 
(v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jed
notlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo 
částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých 
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotovi
teli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný 
souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a

b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu 
druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy."

1.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8  

Péče o dokumenty V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci"
a jejich dodání vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)".

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípa
dě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho 
pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený 
Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Užívání dokumentů Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího
zhotovitele objednatelem znění:

„d) umožňovat udělení podlicence."

Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojo
vého kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové 
i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto soft
waru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo nava
zují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto soft
waru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní 

jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění 
je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude 
po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen 
ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojo
vého kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně 
ověřit neporušenost jejího uzavření."
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2.1

Právo přístupu Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
na staveniště „Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zá

pise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání 
a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště."

2.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál objednatele V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

Sp stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
správce stavby „Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle

následujících Pod-článků těchto Podmínek:

a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní 
částku;

b) 8.4 (Prodlouženídoby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodlouženídoby pro uvedení 
do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku)."

3.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny správce stavby Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem 
do Stavebního deníku."

3.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výměna správce stavby V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“ .

3.6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní dny Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další 
práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce 
stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskyt
nout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena od
povědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První 
kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.“

3.7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registr rizik Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svo
lat schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo po
tenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. 
Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí 
být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést 
a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut
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postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro do
končení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, 
Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.“

Zh

4.1

Obecné povinnosti Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
zhotovitele „Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce

stavby.“

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující 
slova:
„, ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zho
tovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby 
(RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 
občanského zákoníku není dotčeno."

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále 
veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání 
a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl 
Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat 
a opravovat; a

(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem 
v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými 
objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Pře
vzetí díla a sekcí), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci 
stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu infor
mační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznáme
ní zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala poža
davkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel 
je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu pro
vádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz
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Zajištění splnění 
smlouvy

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena 
částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede 
a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 
4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit 
platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku 
za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objed
natel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předcho
zích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou část
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy 
objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po do
hodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objed
natelem).

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objedna
tel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje
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neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v plat
nosti."

4.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podzhotovitelé Na konec Pod-článku 4.4 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho Podzhoto- 
vitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, který pro Zhoto
vitele případně zpracovává realizační dokumentaci stavby nebo se na jejím zpracování 
podílí, v žádném časovém okamžiku pro Objednatele nezpracovával projektovou do
kumentaci pro provedení stavby, nebo nebude vykonávat autorský dozor nebo funkce 
Správce stavby ve vztahu k téže Stavbě.

V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolupráce Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle 
tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruk
tury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, au- 
ditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu 
a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů 
Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných 
pro tyto kontroly."

4.7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytyčení První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruk
tury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os 
a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. 
Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli 
chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou 
v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpečnost práce Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
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Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem
ních komunikacích za provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, tý
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na
opak.

5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními před
pisy.

6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhoto
vitele podle Smlouvy."

4.9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění kvality První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci stavby doklad o za
vedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti 
v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní po
žadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání."

4.11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostatečnost přijaté Na konec Pod-článku 4.11 se přidává následující ustanovení:
smluvní částky „Předchozí věta je platná, pokud Datum zahájení prací bude oznámeno Správcem

stavby ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalen
dářního měsíce následujícího po Základním datu."

4.15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přístupové cesty Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty 
na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projed
nání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich 
použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné po
zemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokla
du o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání 
nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich po

14 Zvláštní podmínky 2016 Smluvní podmínky pro výstavbu



užitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní 
komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem 
výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících sou
část Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací 
Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto ko
munikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 
pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 
povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně 
přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně pří
stupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhoto
vitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry 
a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zho
tovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozem
ních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání."

4.21  

Zprávy o postupu prací Na konec Pod-článku 4.21 se přidává následující pod-odstavec:
„i) informaci o veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 (Zpožděné výkresy 

a pokyny), Pod-článku 2.1 (Právo přístupu na staveniště), Pod-článku 4.7 (Vyty
čeni), Pod-článku 4.24 (Archeologické a další nálezy na staveništi), Pod-článku
7.4 (Zkoušení), Pod-článku 8.9 (Důsledky přerušení), Pod-článku 16.1 (Opráv
nění zhotovitele přerušit práci), Pod-článku 19.4 (Důsledky vyšší moci), k jejichž 
úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o kterých lze předpokládat, že 
Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících."

4.22  

Zabezpečení staveniště Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23  

Činnost zhotovitele Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
na staveništi „Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp.

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgá
ny, vlastníky a uživateli pozemků a

(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňu
jící Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočas
ných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý
lučně Zhotovitel."
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4.25 --------------------

Záruka
za odstranění vad

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš
nými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se ne
použije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci 
stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského 
státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost na
stane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její plat
nosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, 
potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou 
všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy 
objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po do
hodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požado
váno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.
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V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel 
zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění 
vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 
rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny."

4.26 -----------------------

Kontrolní prohlídky 
stavby

4.27

Povinnost upozornit 
na nevhodnou povahu 
věci nebo pokynu

Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení 
prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem 
stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kont
rolních prohlídek se zúčastnit."

Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci 
nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný 
či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy 
nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení 
potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zho
tovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle ne
vhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle 
první věty.

Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo po
stupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby 
žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu uči
nil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu): 
zaplatit objednateli „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené
smluvní pokutu v Příloze k nabídce, jestliže:

a) Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovi- 
telé);

b) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné 
závazné milníky) uvedený v Příloze k nabídce;

c) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy 
při omezení provozu na pozemních komunikacích);

d) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 (Perso
nál zhotovitele);

e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro do
končení);

f) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 10.5 (Před
časné užívání);

g) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 
podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady).
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4.29 ----------------------

Postupné závazné 
milníky

4.30 ---------------------------

Podmínky pro změnu 
podzhotovitele

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní poku
ty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty 
za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovi
telem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě 
článku 8.7 (Smluvnípokuta za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k na
bídce."

Přidává se nový Pod-článek 4.29 (Postupné závazné milníky):
„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objed
natelem schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění 
Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. 
Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel 
k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním 
objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze k nabíd
ce. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 
(Vyúčtování) Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku může 
být prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro 
uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku).

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce."

Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písem
ně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, při
čemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může 
prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele."
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4.31

Pokyny a příkazy 
při omezení provozu 
na pozemních 
komunikacích

Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních 
komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy 
jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se po
voluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. 
Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způ
sob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních ko
munikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo 
k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunika
cích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu 
ve výši uvedené v Příloze k nabídce."

Pr jr  ■ |  v  ■ r  ■nici a dělnici

6.2

Mzdové tarify Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.
a pracovní podmínky

6.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní doba Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, leda
že Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo 
Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6  

Zázemí pro pracovníky Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: 
nebo dělníky „nebo ve Výkazu výměr."

6.7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana zdraví Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
a bezpečnost při práci „Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích
předpisů, včetně:

a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických 
zařízení,

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí,

c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozo

vání dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) 
a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
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Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za
městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li 
Objednatelem určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při 
provádění Díla:

(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti po
užívat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí 
splňující požadavky zvláštních předpisů,

(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele 
o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení živo
ta a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy."

6.9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál zhotovitele Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve vý
stavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností 
podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla."

chnc ■ ■ ■ r  v a  a  ■ ■ r  w v  ■ r  r  rTechnologické zařízeni, materiály a remeslne zpracováni

7.4

Zkoušení Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závis
losti na účelu zkoušek."

Za r  v I v jr  v v rni, zpozdeni a přerušeni

8.1

Zahájeni praci na dile Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 
prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahá
jení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.

Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací 
a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."
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8.2  

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uve
dené v pod-odstavcích (a) a (b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla 
nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sek
cí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně 
úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady 
podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty 
uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo 
Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji po
vinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla 
nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení 
do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí 
a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“

Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění: 
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby 

a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické do
kumentace,

(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících pro
vádění Díla podle Smlouvy."

V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" 
vložena slova „časového i finančního".

Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„Nesplnění povinnosti předložit harmonogram je důvodem pro zadržení části plateb 
podle Pod-článku 14.6 (e).“

8.6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Míra postupu prací Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo
„anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a na
hrazena slovy „se smluvní pokutou".
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8.7

Náhrada škody Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
za zpoždění

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí 
Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění zá
vazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je 
částka stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 (e), která musí být 
zaplacena za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data 
stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle 
tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění 
(je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné 
povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy."

8.13

Prodloužení doby 
pro uvedení do provozu 
nebo doby pro splnění 
postupného závazného 
milníku

Přidává se nový Pod-článek 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku):
„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimyzhotovitele] k prodloužení Doby 
pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže 
nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro 
dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení 
do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku pří
slušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (Prodlou
žení doby pro dokončení), 8.5 (Zpožděnízpůsobená úřady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) 
se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení Doby pro uvedení 
do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závaz
ného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně."

jednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má
za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím 
zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2  

Převzetí částí díla Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím
zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) 
pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Ob-
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10.3 -----------------------------------

Překážky
při přejímacích zkouškách

10.5 ----------------------

Předčasné užívání

jednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se po
dle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech 
slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese 
odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích 
zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) sho
ra,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v pro
vedení Přejímacích zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci sta
novena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu,
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle
Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 
která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním 
a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před je
jím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od po
dání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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11 .1

Dokončení nedokončených V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
prací a odstraňování vad

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zá- 

stupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady ozná
mit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady 
musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržo
ván nebo zpožďován."

11 .2   

Náklady Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na odstraňování vad „Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objed

natel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle 
zákona o veřejných zakázkách, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále 
v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybrané
mu dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11 .3  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení záruční V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“
doby nahrazena slovy „o víc než pět let“ .

11.4  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neúspěšné Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
odstraňování vady „Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku

vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní poku
ty ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“

11 .7   

Právo na přístup V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění
smlouvy," a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění 
vad,“ .

11.9  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o splnění Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.
smlouvy

1 1 . 1 0  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nesplněné závazky Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná 
za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považová
na za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“
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Úklid staveniště V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení
o splnění smlouvy" a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za od
stranění vad“.

11.11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následují
cím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba 
platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat 
nebo je použít jinak.“

M ěř íaoceňování

12.3

Oceňování Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy
„ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následují
cím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím 
pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb
ních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 
protože je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovite
lova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí 
Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení poža
davku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákla
dů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů 
příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi 
Stranami za dohodnuté.

Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle 
předchozích pod-odstavců (c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, 
pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v důsledku změn ná
kladů jsou povoleny)."
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13.1

Právo na variaci Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o veřejných zakázkách a postu
povat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich 
zadání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu zákona o veřejných zakáz
kách, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména 
předložit na výzvu Objednatele nabídku na provedení dodatečných prací za podmínek, 
které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro 
provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele v tomto jednacím řízení 
bez uveřejnění. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. 
kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování).

Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před jejich zadáním v jednacím 
řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil 
vznik škody.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání 
v jiném řízení podle zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se Zhotovitel poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových pra
cí. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje 
poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle zákona o veřejných 
zakázkách není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.

Jestliže Zhotoviteli vznikně zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskyto
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.8  

Úpravy v důsledku Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
změn nákladů „Pokud úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, platí Pod-článek 13.8.1.

Pokud úpravy částek splatných Zhotoviteli v důsledku změn nákladů jsou povoleny, 
platí Pod-článek 13.8.2.

Způsob úpravy částek splatných Zhotoviteli (položkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr) v důsledku změn nákladů (valorizace) je definován v Pří
loze k nabídce.“
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13.8.1

Úpravy cen v důsledku 
změn nákladů nejsou 
povoleny

13.8.1.1 Dílo je provedeno v době pro dokončení
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli se při zvý
šení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla neupravují. Má se za to, že Přijatá smluvní částka ob
sahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, 
ve kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepo
krývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

13.8.1.2 Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů
V případě, kdy úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, 
avšak dojde k prodlení Objednatele s plněním některé jeho povinnosti podle 
Smlouvy a toto prodlení bude mít za následek, že některé práce či položky 
uvedené ve Výkazu výměr budou muset být provedeny v měsících následu
jících po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou 
o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Ob
jednatele s plněním povinností dle Smlouvy (tj. pro tyto účely nebudou brá
na v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla způsobena 
prodlením Objednatele při plnění Smlouvy), pak se musí položková cena 
takových položek nebo prací rovnat násobku (i) položkové ceny příslušné 
položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a (ii) násobitele změny uvede
ného v tomto Pod-článku stanoveného výpočtem podle tohoto Pod-článku 
a v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodi
ky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/csu/redakce.nsW 
ipc_cr“ , (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), kterýžto násobitel bude stanoven 
podle shora uvedeného indexu cen stavebních prací vztahujícího se k mě
síci, (a) v němž uplynula Doba pro dokončení prodloužená v souladu se 
Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena pro
dlením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy (tj. pro tyto účely 
nebudou brána v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla 
způsobena prodlením Objednatele při plnění Smlouvy), a (b) bezprostřed
ně předcházejícího měsíci, v němž musely být příslušné jednotlivé práce či 
položky uvedené ve Výkazu výměr provedeny v důsledku prodlení Objedna
tele po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou 
o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Ob
jednatele s plněním povinností podle Smlouvy. Ustanovení tohoto odstav
ce platí za podmínek uvedených v první větě bez ohledu na případná jiná 
ustanovení Smlouvy. Úprava, která se použije na částku takto stanovenou 
splatnou Zhotoviteli v souladu s Potvrzením platby, bude provedena podle 
níže uvedeného vzorce. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

Pn = Lm /  Lz

kde:
„Pn“ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu 
práce vykonané za dobu „n“ , kdy touto dobou je jeden měsíc, pokud není 
v Příloze k nabídce stanoveno jinak;

„Lm“ je aktuální cenový index cen stavebních prací v měsíci bezprostředně 
předcházejícím měsíci, v němž musely být příslušné práce či položky uvede
né ve Výkazu výměr potvrzeny v důsledku prodlení Objednatele po uplynutí 
Doby pro dokončení,

„Lz“ , je cenový index cen stavebních prací v měsíci, kdy uplynula Doba pro
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13.8.2------------------------------

Úpravy cen v důsledku 
změn nákladů jsou
povoleny

dokončení prodloužená v souladu se Smlouvou o všechna případná pro
dloužení, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povin
ností podle Smlouvy.

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota 
Pn činí 1 (položkové ceny příslušných položek nebo prací uvedených ve Vý
kazu výměr tedy nemohou poklesnout).

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být upraveny při 
zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní 
náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným 
v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu 
na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli 
zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částku jinak způsobilou k platbě Zhotoviteli (tak jak byla po
tvrzena v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Žádná úpra
va nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky 
Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 -  Všeobecné konstrukce a práce.

Položková cena položek nebo prací, upravená postupem podle tohoto Pod-článku se 
musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu 
výměr a násobitele změny, stanoveného v návaznosti na indexy cen stavebních prací 
publikované podle metodiky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/ 
csu/redakce.nsf/i/ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), ve znění následných 
změn prováděných ČSÚ v rámci úprav cenové hladiny (dále jen „cenový index“).

Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu 
s Potvrzením průběžné platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující 
podobu:

Pn = Lm /  Lo

kde:
„Pn“ je násobitel změny za období „n“ , přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Pří
loze k nabídce uvedeno jinak,

„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního čtvrtletí, stanovený jako prostý průměr 
cenových indexů tří měsíců tohoto čtvrtletí, vypočtený s přesností na 3 desetinná místa.

Čtvrtletím podle tohoto článku se rozumí kalendářní čtvrtletí příslušného roku, počína
jící měsíci leden, duben, červenec a říjen.

Cenový index Lm bude v závislosti na datu potvrzení provedených prací podle Smlou
vy použit takto:

pro práce provedené v kalendářních měsících:
květen, červen, červenec -  Lm za 1. kalendářní čtvrtletí
srpen, září, říjen -  Lm za 2. kalendářní čtvrtletí
listopad, prosinec a navazující leden -  Lm za 3. kalendářní čtvrtletí
únor, březen, duben -  Lm za 4. kalendářní čtvrtletí roku

bezprostředně předcházejícího

„Lo“, je základní cenový index vztažený k měsíci, do něhož spadá Základní datum.“
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13.9
Upřesňování projektové
dokumentace
pro provedení stavby

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování 
projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumenta
ce stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu 
předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.

Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před jejich zadáním v jednacím 
řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil 
vznik škody.“

J
Smluv ma a platební podmínky

14.1

Smluvní cena V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu 

stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, 
že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel 
tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2  

Zálohová platba Text Pod-článku 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením:
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky 
jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Výše zálohové platby a přísluš
né měny a poměry musí být ty, které jsou stanoveny v Příloze k nabídce.

Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za pod
mínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy) a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se 
zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu 
EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové plat
by, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, 
jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby 
její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby 
platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, nebo když celková zálohová platba 
není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních prů
běžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž sou
čet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát 
procent (70%) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní 
Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby v souladu 
s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálo
hová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 14.2 nebude vrácena. Celková hodno
ta zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
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14.3 -----------------------

Žádost o potvrzení 
průběžné platby

14.6 -------------------

Vydání potvrzení 
průběžné platby

Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo 
před odstoupením podle Článku 15 (Ukončení smlouvy objednatelem), Článku 16 
(Přerušenía ukončení smlouvy zhotovitelem) nebo Článku 19 (Vyšší moc) (podle okol
ností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovi
telem Objednateli.''

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí 
obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 
4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objed
natelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné".

Na konec Pod-článku 14.3 se přidává text následujícího znění:
„Jestliže jsou jednotlivé „Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny staveb
ních dílů 0 -  Všeobecné konstrukce a práce“ oceněny ve Výkazu výměr paušální cenou 
za celou položku a jestliže není ve Výkazu výměr výslovně stanoveno jinak (v kterémžto 
případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném ve Výkazu výměr), 
je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovo
vaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování 
vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), 
které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího 
uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou 
jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené ve Výkazu výměr a (ii) celkového 
počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení 
stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.“

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu ne
dostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu 
s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkla

du nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kte
rou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskuteč
nění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový 
doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.

V pod-odstavci (a) třetího odstavce se mezi slova „zadrženy až“ vkládají slova „ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce a to“ .
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Za třetí odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Když Zhotovitel

(c) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy),

(d) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod- 
-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci),

(e) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktuali
zovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram),

(f) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojiš
tění),

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy k nabídce a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané 
povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce."

14.7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím tex
tem:
„(a) splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem 

nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 (Zajištění splnění 
smlouvy) a Pod-článkem 14.2 (Zálohová platba) podle toho, co se stane později;

(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, 
kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě 
Potvrzení průběžné platby, a

(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci 
stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení zá
věrečné platby."

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text:
„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů podle tohoto 
Článku 14 (Smluvnícena a platebnípomínky) je odůvodněna povahou závazku, kdy

(i) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,
(ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž 

existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti 
jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces 
jejich schvalování,

(iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly prove
deny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projek
tové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle 
velké množství položek."

14.8  

Zpožděná platba První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovi
tel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy."

14.9  

Platba zádržného Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.
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14.10

Vyúčtování Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady,
při dokončení

1 4 . 1 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o potvrzení Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
závěrečné platby „Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby před

ložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet 

podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z dů
vodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost 
oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. 
V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu 

nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, 
které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Zá
věrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až 
po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohod
nutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí 
Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby 
na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způ
sobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel 
připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14 .14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skončení První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
odpovědnosti objednatele „Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo

v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), 
že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování 
mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

mlouvy objednatelem

15.2

Odstoupení V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění
objednatelem smlouvy) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“.

Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jaké-
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mukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) 
podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační 

dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené 
lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,

(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů 
předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveni
ště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy 
odstoupit ihned.“

15.5  

Oprávnění Na konec Pod-článku 15.5 se přidává následující text:
objednatele vypovědět „V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum 
smlouvu zahájení prací podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací), Zhotoviteli oznámí, že vypovídá

Smlouvu z důvodu, že

a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financo
vání předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadá
vacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo

b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládá
no v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by zname
naly podstatnou změnu Díla;

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani 
jiné nároky peněžitého či jiného charakteru."

ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec (g) zní:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde 

k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních před
pisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Za pod-odstavec (g) se vkládá nový pod-odstavec (h) následujícího znění:
„(h) Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 (Zahájeníprací) nebude ozná

meno ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.“

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“ .
16.4
Platba při odstoupení
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17.1

Odškodnění Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsá
no v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob 
a škod na majetku)“ .

17.2  

Péče zhotovitele V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se
o dílo má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sekcí))“ a „(nebo se má

za to, že je vydáno)“ .

17.3  

Rizika objednatele V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje
se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“ .

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 

Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)."

17.5  

Práva průmyslového Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení: 
a jiného duševního „17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví
vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného

na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv 
podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby 
v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít 
s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za pod
mínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) 
využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný paten
tem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři 
„Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou 
součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných 
ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 
právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České repub
liky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje 
také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích 
osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících 
příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je před
mětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlou
vy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskyt
nout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré 
podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající 
se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je před
mětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude
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trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně 
vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také 
ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či 
věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů“ , který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a kte
ré jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 
chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných 
Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem 
ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů 
a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl 
správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními 
či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického 
a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení 
či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů 
nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z du
ševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. 
K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a sku
tečně a účelně vynaložené Náklady.“

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě 
jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

18.1

Obecné požadavky Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.
na pojištění

18.2  

Pojištění díla Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
a vybavení zhotovitele „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma

jetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) 
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
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Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:

18.3 ------------------------

Pojištění pro případ 
úrazu osob a škod 
na majetku

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- 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 Podzhoto- 

vitelé smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižují
cích rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovída
jících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění 
na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude 
po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po
jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 
Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné
ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo tře
tím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti 
s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahr
novat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou 
převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro 
tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.
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Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících vý
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavate
lů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky 
na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objedna
teli."

18.4  

Pojištění personálu Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.
zhotovitele

Vyš

19.1

Definice vyšší moci Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje
čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

Cl ry
I  I  V  /■ V A  fa rozhodci řízeni

20.1

Claimy zhotovitele Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto
zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospra
vedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit 
k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okol
nosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro
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splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 
(Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závaz
ného milníku)."

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto 
Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem 
stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Člán
ku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) způsobem definovaným v Příloze k nabídce."

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce.

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ -  VARIANTA A.“

20.5  

Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 
20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narov
nat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem 
může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kte
rém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné 
narovnání."

20.6  

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.6 Řízení před obecným soudem
Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí 
DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před 
obecnými soudy České republiky."

20.7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nesplnění rozhodnutí rady V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení" nahrazují slovy „řízení před obecným 
pro rozhodování sporů soudem".

20.8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uplynutí funkčního V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení" nahrazují slovy „řízení před obecným
období rady soudem".
pro rozhodování sporů

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ -  VARIANTA B.“

20.2  

Jmenování rady Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.
pro rozhodování sporů

20.3  

Neschopnost se Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.
dohodnout při jmenování 
rady pro rozhodování 
sporů
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20.4

Získání rozhodnutí rady Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 
pro rozhodování sporů

20.5  

Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými 
soudy České republiky."

20.6  

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nesplnění rozhodnutí rady Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 
pro rozhodování sporů

20.8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uplynutí funkčního Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
období rady
pro rozhodování sporů
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Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1



Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a  d á ln ic  Č R

Stavební práce v otevřeném řízení

Ř E D IT E L S T V Í s i l n i c  a  d á l n i c  c r

DÍL 3 -  TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DÍL 3, ČÁST 1
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

Číslo: 02PA-000041

1



Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a  d á ln ic  Č R

Stavební práce v otevřeném řízení

N ed íln o u  so u čá stí to h o to  D ílu  3, čá sti 1 z a d á v a c í d o k u m en ta ce  jso u  
n á s led u jíc í T ech n ick é  k v a lita tiv n í p o d m ín k y  ( ,,T K P “):



Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a  d á ln ic  Č R

Stavební práce v otevřeném řízení

Ř E D IT E L S T V Í s i l n i c  a  d á l n i c  c r

DÍL 3, ČÁST 2
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ

PODMÍNKY

Název zakázky: D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

Číslo: 02PA-000041

10



Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a  d á ln ic  Č R

Stavební práce v otevřeném řízení

Z v lá štn í tech n ick é  k v a lita tiv n í p o d m ín k y  („ Z T K P “)

Jsou součástí projektové dokum entace.

D ále p latí veškeré podm ínky uvedené v zadávací dokum entaci.

11



Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a  d á ln ic  Č R

Stavební práce v otevřeném řízení

Ř E D IT E L S T V Í s i l n i c  a  d á l n i c  c r

DÍL 4 -  SOUPIS PRACÍ

DÍL 4, ČÁST 1
SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

Název zakázky: D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

Číslo: 02PA-000041

12



Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a  d á ln ic  Č R

Stavební práce v otevřeném řízení

N ed íln o u  so u čá stí toh o to  D ílu  4, čá sti 1 z a d á v a c í d o k u m en ta ce  je  
so u b o r  d o k u m en tů  ozn ačen ý:

P o u ze  e lek tro n ick y  n a  p ro filu  a n a  C D .

13



Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a  d á ln ic  Č R

Stavební práce v otevřeném řízení

Ř E D IT E L S T V Í s i l n i c  a  d á l n i c  c r

DÍL 4, ČÁST 2
SOUPIS PRACÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ

(FORMÁT *.xc4)

Název zakázky: D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

Číslo: 02PA-000041
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Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a  d á ln ic  Č R

Stavební práce v otevřeném řízení

Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 2 zadávací dokumentace je níže přiložený 
kompaktní disk (CD-R) označený Soupis prací bsahující kompletní soupis prací 
všech částí stavby.

P o u ze  e lek tro n ick y  n a  p ro filu  a n a  C D .
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Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a  d á ln ic  Č R

Stavební práce v otevřeném řízení

Ř E D IT E L S T V Í S IL N IC  A  D Á L N IC  C R

DÍL 5 -  DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

Číslo: 02PA-000041
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Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a  d á ln ic  Č R

Stavební práce v otevřeném řízení

P o u ze  e lek tro n ick y  n a  p ro filu  a n a  C D .
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