
SMLOUVA O DILO

číslo smlouvy objednatele: 14PU-000836 
číslo smlouvy zhotovitele: 18072623

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

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel14) 
a

IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390, CZ65993390

ČNB, č. ú. ....................................

....... ...... .........................generální ředitel

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

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

se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4411)
(dále společně jen „smluvní strany11, jednotlivě jako „smluvní strana11)

Albertova 229/21

25869523 / CZ25869523

Komerční banka, ČSOB

....... ....................předseda představenstva

....... ................... předseda představenstva

............................ člen představenstva

Protože si objednatel přeje, aby stavba D35 -  Sanace krycí vrstvy výztuže betonových 
konstrukcí, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 5001110007 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 5 503 669,87 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

D35 -  Sanace krycí 
vrstvy výztuže 

betonových 
konstrukcí

5 503 669,87 1 155 770,67 6 659 440,54

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



V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim  připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D35 -  Sanace krycí 
vrstvy výztuže betonových konstrukcí, číslo veřejné zakázky 14PU-000836.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu -  netýká se

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

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

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím  uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

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

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří



součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel 
s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

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

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, kteťá vstupuje v plat dpisem 
obou smluvních stran.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Olomouci dne 5.9.2018 IDS -  Inženýrské a dopravní stavby
O lom ouc a .s .

Č.j. r o ^ / 1 8  -ll/Kol Albertova 229/21
, r ______________  779 00 O lom ouc

Tel./fax:

Věc: „D35 -  sanace krycí vrstvy výztuže betonových konstrukcí"

V příloze Vám zasíláme Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele na výše uvedenou akci 

S pozdravem



// ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

! C . j . : ^  /18-II/Kol ' Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390,
jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,D35 -  sanace krycí vrstvy 
výztuže betonových konstrukcí", interní číslo zakázky 14PU-000836, evidenční číslo 
(ISPROFENf/ISPROFOND): 5001110007, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru 
nabídky dodavatele

IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

IČO: 25869523

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

1


