
Ředitelství silnic a dálnic  
Stavební práce otevřenéłn  

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. Objcdnatele:  

č. dodavatele/zhotovitele: 216072  

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic CR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČ: 65993390  

DIČ: CZ65993390  

Zastoupeným: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

oprávněn jednat ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen "objednatelem") na jedné straně 

a 

SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Krnov, 794 01  

IČ: 25357352  

DIČ: CZ25357352 zapsán u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631 

zastoupeným: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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

 

Protože si objednatel přeje, aby Dílo I/11 Komárov Mokré Lazce, ISPROFOND 500 111 0007 

bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 

provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku 

ve výši 21 499 634,08 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

Název stavby Nabídková cena / 
Přijatá smluvní částka 

v Kč bez DPH 

 Celková nabídková 

cena / Přijatá smluvní 

částka v Kč včetně 

DPH 

  (b) 
 

I/11 Komárov - Mokré Lazce 21 499 634,08 Kč 4 514 923,16 Kč 26 014 557,24 Kč 

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 I/11 Komárov - Mokré Lazce, ev. č. dle Věstníku 

veřejných zakázek 641880 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem Obecné podmínky ve znění Smluvních 

 



Ředitelství silnic a dálnic  
Stavební práce otevřenéłn  

 

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 nejvhodnější nabídky) 

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací 

dokumentace) 

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací 

dokumentace) 

(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) 

(g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a úplné Související 

dokumenty, které zahrnují: 

 Oceněný soupis prací — výkaz výměr 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu l , části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu l , 

části 4 zadávací dokumentace) 

 Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu l , části 4 

zadávací dokumentace s přílohami) 

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný 

formulář 4.4.1 1. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) 

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu l , části 4 

zadávací dokumentace) 

Základní datum je 15.8.2016 

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 

Díla a odstranění vad na něm, Smluvní 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. 
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Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 

2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 

2 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a (lva 

obdrží dodavatel/zhotovitel. 

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

stran. 

Datum: 

PODEPSÁN 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx 

Funkce: ředitel Správy Otrava 

za objednatele 

Ředitelství silnic a dálnic CR 
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číslo zakázky: 16PU-002277  

Nejvh.nab.  

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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 

I/11 Komárov - Mokré Lazce” 

zadávací řízení zahájeno dne 18. 08.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 641880 / ISPROFIN 

/ ISPROFOND: 500 11 1 0007 (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: 

l. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 6 níže uvedených 

uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí 

jednotlivých nabídek. 

2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 6, 

která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší 

nabídkovou cenu, podaná uchazečem 

SILNICE MORAVA s.r.o., sídlo: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, právní forma: společnost 

s ručením omezeným, IČ: 25357352. 

Celková nabídková cena uchazeče: 21 499 634,08 Kč (bez DPH) 

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem 

STRABAG a.s., sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, právní forma. akciová společnost, 
IČ: 60838744. 

Celková nabídková cena uchazeče: 21 699 843,60 Kč (bez DPH) 

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem 
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ALPINE Bau CZ a.s., sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, 

právní forma: akciová společnost, IČ: 02604795  

Celková nabídková cena uchazeče: 21 871 1 82,79 Kč (bez DPH) 

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem 

Skanska a.s., sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, právní forma: akciová 

společnost, IČ: 26271303. 

Celková nabídková cena uchazeče: 22 069 691 ,51 Kč (bez DPH) 

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem 

COLAS CZ, a.s., sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, právní forma: akciová společnost, IČ: 

26177005. 

Celková nabídková cena uchazeče: 23 200 1 32, 16 Kč (bez DPH) 

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem 

SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 české Budějovice, právní 

forma: společnost s ručením omezeným, JČ: 48035599  

Celková nabídková cena uchazeče: 23 705 544,33 Kč (bez DPH) 

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 

uchazečem SILNICE MORAVA s.r.o. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií 

Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

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 IO dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle Š 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. 
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V Ostravě dne 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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DOPIS NABÍDKY 

NÁZEV STAVBY: 1/11 Komárov - Mokré Lazce 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 

zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, 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 * 

 
(a) 

I/11 Komárov - Mokré Lazce  21 499 634,08 KČ 
 

 

DPH v Kč 

 

ceny (a) 

Celková nabídková 
cena v Kč včetně DPH 

 

4 514 923,16 
26 014 557,24 Kč 

 

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny 

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. 

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 

lhůty, 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: 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem — Obecné podmínky 

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky 

(D Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) 
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Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

  Oceněný soupis prací — Výkaz výměr 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu l, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle 

dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) 

 Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu l , části 4 

zadávací dokumentace s přílohami) 

  Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

4.4.1 1 dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace) 

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu zadávací 

dokumentace) 

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Ząjištění 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 odstoupit od Smlouvy 

v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo  

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Podpis: 

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či Adresa: 

Revoluční 904/30, 794 01, Krnov 

Datum: V Krnově dne 8.9.2016 

I  
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Název díla: I/11 Komárov „ Mokré Lazce 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky. 

Název Pod-článku Číslo 
Podčlánku 

 

 

Název a adresa 

Objednatele 
 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 

140 OO Praha 4 

Název a adresa 

Zhotovitele 

 

SILNICE MORAVA s.r.o. 

Revoluční    794 Ol, Krnov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, 

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava — Mariánské Hory 

Jméno a adresa 

Správce stavby 

Doba pro dokončení 

Díla 

 7 týdnů (49 dní) 

Doba pro uvedení 

stavby do provozu 

  
7 týdnů (49 dní) 

Záruční doba  48 měsíců pro komunikace (asfaltové souvrství), 36 

měsíců pro VDZ v plastu a ostatní objekty, ledaže 

Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní 

technické kvalitativní podmínky stanoví pro 

příslušnou technologii či objekt jinak. 

Sekce  Nepoužije se 

Dílo  I/11 Komárov - Mokré Lazce 

Elektronické přenosové 

systémy 

I.3 Datové schránky 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 Čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština 
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Doba pro přístup na 

staveniště 

2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 

 

Název Pod-článku číslo 
článku 

 

 

Výše Zajištění splnění 

smlouvy 

4.2 

 

 1 0 % Přijaté smluvní částky,  bankovní záruky 

Záruka za odstranění 

vad 

4.25 

 

 

3 % Přijaté smluvní částky 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu 

  

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4 

65.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 b) 

 

 

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-

článku 4.29 

13.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

 Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-

článku 4.31 

30.000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 d)  

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 

Pod-článku 6.9 poslední odstavec 

130.000,- Kč za každý případ porušení 

  Za nedodržení Doby pro dokončení 

13.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení 

  Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 

26.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném 

pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu 

  
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku I I.4 

2.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
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Maximální celková 

výše smluvních pokut 

4.28 30 % Přijaté smluvní částky 

 4.29 Nepoužije se 

Definice 

'Jmenovaného 

podzhotovitele” 

5.1 Nepoužije se 

 

Název Pod-článku Číslo- 

Podčlánku 
 

Procento Podmíněných 

obnosů 

1 3.5.(b) (ii) 

 

 

Nepoužije se. 

 
Upravy v důsledku 

změn nákladů 

13.8 Použije se Pod-článek 13.8. l , 

Zálohová platba 

při zahájení 

stavebních prací 

14.2 

 

 

Nepoužije se 

 
Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle 
Pod-článku 4.2 a Pod-článku 425 

IO % průběžné platby 

  

Porušení povinností v BOZI) dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby 

 Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v 

termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 

8.3 

IO % průběžné platby 

 Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Clánku 18 

IO % průběžné platby 
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Vydání potvrzení 

průběžné platby 

(maximální částka 

zadržených 

plateb) 

14.6 30 % Přijaté smluvní částky 

Měny plateb  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. 
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Datum: V Krnově dne 8.9.2016  
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„  

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY 

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

Od: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01, Krnov, IČ: 25357352 

V souladu s požadavky Š; 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. 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 

I/11 Komárov - Mokré Lazce”, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641880 (dále „Veřcjná 

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 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, 
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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, předání 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 zadání zakázky 

nebo provedení smlouvy ke škodě objednatclc 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. 

 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 jednáním. 

V Krnově dne 8.9.2016  
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU 

Název veřejné zakázky: I/11 Komárov - Mokré Lazce 

Společnost SILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem: Revoluční 904/30, 794 Ol, Krnov JČ: 

25357352 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 963 1 

 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/I I Komárov Mokré 

Lazce, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641880 (dále jen „uchazeč”), 

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 

materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce: 

 

Materiál 

vytěžená frézovaná asfaltová směs 

 

 

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 souladu s platnou legislativou. 

V Krnově dne 8.9.2016  

Lazce 
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.6 

HARMONOGRAM A ROZDĚLENÍ PRACÍ 

Společnost SILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem: Revoluční 904/30, 794 Ol, Krnov  

IČ: 25357352 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 963 1 

 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/I I Komárov - 

Mokré Lazce, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641880 (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: 

 Provizorní dopravní značení 
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Práce zadávané Obchodní jméno a sídlo % hodnoty Zkušenosti z obdobných 
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 Frézování e Recyklace za 

studena a sanace o Živičné práce 

o VDZ a knoflíky o Dokončovací 

práce, úklid 

2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací a harmonogram 

technologických činností, viz příloha. Program prací 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: 

- položka č. 2.20 - Asfaltový koberec mastixový SMA 1 1 S z modifikovaného asfaltu tl 

40 mm š nad 3 m 

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 

rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům: 
„  

Přípravné a 

dokončovací práce 
, a KRÝSL, k.s. 

Renoirova 1 05 1/2a, Praha 

5, 1 52 OO 

cca 5% Dlouhodobá spolupráce, 

Spojka SI v Opavě 

Pronájem strojního 

vybavení — frézy 

prorecyklaci za studena 

VESTAP - výstavba domů a 
bytů, s.r.o. Krnov, Pod 

Cvilínem, Vc Vrbině 1 1 

20/4, psč 794 01 

cca 5% 
Dlouhodobá spolupráce, 

I Třemešná 

Bartultovice 

CELKEM 0/0   

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 

rozsahu prací. 

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 

na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit IDC'/, výslovného písemného 

subdodavateli subdodavatele poddodávky z ři t 

até ceny díla 
staveb (uvést detaily) 
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souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 

změny. 

V Krnově dne 8.9.2016  

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, 

betonáže, apod.). 
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PŘÍLOHA 

FORMULÁŘE 4.4.6 

UMÍSTĚNÍ KANCELÁŘÍ, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VÝROBEN 

(OBALOVNA) A LABORATOŘE 

Hlavní staveništní kancelář, zařízení staveniště, výrobny živičných směsí, laboratoře, společně 

s potřebným zázemím pro realizaci stavby bude umístěno v prostorách obalovny SILNICE 

MORAVA s.r.o.. 

V Krnově dne 8.9.2016 
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.1 1 

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 

PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ 

Společnost SILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem: Revoluční 904/30, 794 Ol, Krnov lč: 

25357352 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 963 1 

 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/11 Mokré Lazce”, 

ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641880 (dálc jen „uchazeč”), tímto závazně 

prohlašuje, že 

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby 

I . 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. 478/1 992 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.          

 

2.        
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Netýká se 

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: 

 
Netýká se 

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 I 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 Krnově dne 8.9.2016  
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.12 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

Společnost SILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem: Revoluční 904/30, 794 Ol, Krnov lč: 

25357352 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 963 1 

 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/11 Komárov - Mokré Lazce, ev. č. dle 

Věstníku veřejných zakázek 641880 (dále jen „dodavatel”), 

v souladu s požadavky 147a odst. I a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil 

více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné 

zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud 

doba plnění veřejné zakázky přesahuje I rok. 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

subdodavatele 

IČ (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele 

Údaj v 0/0, kolik bylo 

subdodavateli uhrazeno za 

plnění subdodávky (z 

celkové ceny veřejné 

zakázky / z části ceny 

veřejné zakázky uhrazené 

zadavatelem v jednom 

kalendářním roce pokud 

doba plnění veřejné 

zakázky přesahuje 1 rok 

BÖGL a KRÝSL, k.s., 

Renoirova 1051/2a, 152 OO, 

Praha 5 
26374919  

VESTAP - výstavba domů a 

bytů, 
s.r.o. Krnov, Pod Cvilínem, Ve 

Vrbině 1120/4, PSČ 794 01 

25379976  

alternativa A 

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti. 
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Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění 

Smlouvy přesahuje I rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli 

seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky 

uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny 

veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním 

roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu 

akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota přesahuje IO % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před 

dnem předložení seznamu subdodavatelů, Zajistíme, aby smlouvy se 

Vl  

subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje I O % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši 

žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.  

V Krnově dne 8.9.2016  


