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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O DÍLO
na „Provedení by-passu plynového potrubí DN 315 bezodstávkovou technologií pro stavbu 

Rekonstrukce mostu ev. č. 31514-0 Lanškroun“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-239/1028/OST/20/2018

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) I. SPZ s.r.o.
IČ: 005 28 749, DIČ: CZ00528749

Se sídlem U Panasonicu 375, Staré Čívice, 530 06 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Email:

Zastoupená: Ing. Jakubem Lahnerem, jednatelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Jakub Lahner, jednatel

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Ema

Zastoupená :
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Ing. Miroslav Němec - ředitel
pováný zástupce statutárního orgánu 

jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat 
.e .ěcech technických: chnický náměstek

vedoucí oddělení inženvrinku, příspévkov .c^ a 
Jotačních programů; t4
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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb, výkaz výměr, realizuje veřejná zakázka. Podkladem 
pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze dne 15. 10. 2018, která byla na základě 
zadávacího řízení na VZMR, posouzena jako nejvýhodnější.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na 
svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Provedení by-passu plynového 
potrubí DN 315 bezodstávkovou technologií pro stavbu Rekonstrukce mostu ev.č. 
31514-0 Lanškroun“.

Předmětem smlouvy je provedení přeložky plynovodního potrubí DN 315 za pomoci 
bezodstávkové technologie. Přeložka je nezbytná pro provedení modernizace mostu ev. č. 
31514-0 v Lanškrouně.

1.2 Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení 
kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost i nebezpečí.

1.4 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
Dílo Jak je definována níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a 
dalších příloh Smlouvy a v době plnění Qak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo 
odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.

3. CENA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu dle 
dohody smluvních stran:

490 801,00,- Kč (Slovy: čtyřistadevadesáttisícosmsetjedna korun českých) bez DPH (dále jen 
„smluvní cena“).

DPH činí 103 068,21,- Kč (Slovy: stotřitisícšedesátosm korun českých dvacet jedna haléřů). 

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 593 869,21,- Kč (Slovy: pětsetdevadesáttřitisícosmsetšedesátdevět 
korun českých dvacet jedna haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.
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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

3.2 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

3.3 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem, jehož přílohu bude tvořit 
soupis provedených prací. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového 
dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně názvu obchodní firmy, 
sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení 
fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení. 
Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury 
s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

3.4 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná 
výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání díla bez vad, a to bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Přeložka bude provedena nejpozději do 30. 11. 2018

4.2. Místem plnění je most ev. č. 31514-0 v Lanškrouně.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1. Celé dílo je ukončeno po odevzdání bez vad a nedodělků.

5.2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany a který bude 
tvořit přílohu faktury.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.

6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 
vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla.

6.3. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.

7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 
Smlouvy.

7.3. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost 
v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.
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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.4 této 
smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z 
ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy.

8.3. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v 
protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny 
dílčího plnění Díla Zhotovitele.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným 
způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel 
neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, neboje opakovaně v prodlení s placením Ceny.

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 
4 a 6 Smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle 
Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolventní řízení 
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh byl 
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 
likvidace.

9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 
dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a 
prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.

9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy 
nebo její část.

9.10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla.

9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, 
které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo 
jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.
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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v Registru smluv. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení 
Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků 
ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy

11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

11.3. Smlouva se řídí právem České republiky.

11.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
originálech.

11.5. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují 
uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

11.6. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotovíte 
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou m t 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

11.7. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob~'cn 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřen t 
Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

11.8. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva c . a 
sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejích pravé 3 
svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podm>ek na 
důkaz čehož připojují své podpisy.
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11.9. Přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr dle nabídky Zhotovitele ze dne 15. 10. 2018.

V Pardubicích dne 24. 10. 2018

ZHOTOVITEL

I. SPZs.r.o.

V Pardubicích dne 24. 10. 2018

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Funkce: jednatel Funkce: ředitel organizace
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KRYCÍ list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

STL Lanškroun-provizorium JKSO

EČO

Místo Lanškroun

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

I.SPZ s.r.o. U Panasonicu 375, Staré Čívice, Pardubice 530 06

005 28 749 CZ005228749

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

137/SPZ/2018 12.10.2018 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 19 200,00

4 Montáž 700,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 422 901,00 18 VRN z rozpočtu 23 000,00

7 ZRN (ř. 1-6) 423 601,00 12 DN (ř. 8-11) 0 19 VRN (ř. 13-18) 42 200,00

20 HZS 25 000,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 490 801,00
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 490 801,00 103 068,21

Cena s DPH 593 869,21

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Stavba: STL Lanškroun-provizorium
Objekt:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Lanškroun Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 700,000

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 700,000
28 721 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 35,000 20,00 700,00

M Práce a dodávky M 447 901,000

23-M Montáže potrubí 422 901,000
21 923 230050031 r0013 podpůrné konstrukce sada 1,000 5 500,00 5 500,00

18 923 230071013 Revize šoupátek do PN 40 DN 225 kus 2,000 510,00 1 020,00

27 923 230120050 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 250 m 35,000 75,00 2 625,00
24 923 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 1,000 4 500,00 4 500,00

25 923 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 35,000 39,00 1 365,00

22 923 230200223
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v 
plastovém potrubí do dn 315 mm kus 4,000 16 500,00 66 000,00

23 422 422r014 Balóny dn300 kus 4,000 6 050,00 24 200,00

11 923 230201050 Montáž přesuvky D 324 mm tl stěny 8,0 mm ks 2,000 1 040,00 2 080,00

13 140 140r008 Přechodka LPe/oc. DN315 ks 1,000 15 650,00 15 650,00

12 140 140r008 Přesuvka SCHUCK SMU DN300 PN16 ks 1,000 19 539,00 19 539,00

14 923 230201106 Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm tl stěny 3,2 mm kus 2,000 605,00 1 210,00

15 422 422r008 Balón, tvarovka FHS DN65 kus 2,000 1 236,00 2 472,00

1 923 230205142
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou 
dn 225 mm en 12,8 mm m 35,000 270,00 9 450,00

2 140 140r001 Trubka LPe SDR 17,6 d225 m 35,000 433,00 15 155,00
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Stavba: STL Lanškroun-provizorium
Objekt:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Lanškroun

Zpracoval:
Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

1 *35 35,000

3 923 230205426
Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 
225 mm en 12,8 mm kus 10,000 1 550,00 15 500,00

4 140 140r002 koleno W225/90st. ks 2,000 4 220,00 8 440,00
5 140 140r003 Elektrospojka UB 225 ks 6,000 988,00 5 928,00
6 140 140r004 Záslepka MV 225 ks 2,000 2 015,00 4 030,00

7 923 230205442
Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 
315 mm kus 7,000 2 125,00 14 875,00

8 140 140r005 Balónovací tvarovka SPA d315 ks 2,000 5 044,00 10 088,00
9 140 140r006 T-kus reduk. BTR d315/225 ks 2,000 12 862,00 25 724,00

10 140 140r006 Elektrospojka UB d315 ks 3,000 2 564,00 7 692,00
19 923 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 kus 2,000 390,00 780,00
20 422 422r012 zemní souprava pro KHP d225 kus 2,000 995,00 1 990,00
26 923 230r015 Měření koncentrace sada 1,000 600,00 600,00
16 923 r010 Dodatečné osazení trubních dílů montáž KK d225 kus 2,000 4 730,00 9 460,00
17 422 422r011 KK KHP d225 kus 2,000 62 014,00 124 028,00
29 923 r016 Výřez potrubí DN 300 kus 2,000 11 500,00 23 000,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 25 000,000
33 HZS HZS4132 Jeřábnické práce sada 1,000 25 000,00 25 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 200,000

VRN4 Inženýrská činnost 23 000,000
30 000 041002000 Dozory INNOGY sada 1,000 8 000,00 8 000,00
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Stavba: STL Lanškroun-provizorium
Objekt:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Lanškroun Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

31 000 044002000 Revize a TIČR sada 1,000 12 000,00 12 000,00

32 000 049002000 Ostatní inženýrská činnost sada 1,000 3 000,00 3 000,00

VRN6 Územní vlivy 19 200,000
34 000 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů sada 1,000 19 200,00 19 200,00

Celkem 490 801,00
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Harmonogram prací-I.SPZ s.r.o.

Činnost pondělí úterý středa čtvrtek patek pondělí úterý středa čtvrek pátek

Převzetí staveniště

Navážení materiálu

Montážní práce

Tlaková zkouška
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Správa a údržba silnic
Pardubického ktaie

Prohlášení a záruka integrity

I. SPZ s.r.o., se sídlem U Panasonicu 375, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, IČ 005 
28 749 prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na „Provedení by-passu 
plynového potrubí DN 315 bezodstávkovou technologií pro stavbu
Rekonstrukce mostu ev.č. 31514-0 Lanškroun“ nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména 
jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve 
vztahu k ostatním dodavatelům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného 
obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší 
záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit 
od této smlouvy.

V Pardubicích dne: 15. 10. 2018

Zhotovitel: I. SPZ s.r.o.

Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Stránka 9
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