DODATEK Č. 1 RÁMCOVÉ DOHODY
Číslo dohody: 11PU-002317

Silnice I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, oblast UO a SY (dále jen „Rámcová
dohoda*1)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako

„Dodatek11):

Objednatelem

Ředitelství silnic a dálnic ČR
N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:

zjq4rhz
generálním
ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní e-mail:

, ředitel Správy Pardubice,
na základě Pověření
referát zakázky
vedoucí provozního úseku

(dále jen „ŘSD”)
a
Dodavatelem č. 1:
Společnost s názvem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní e-mail:

a

JAST, s.r.o.“
Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov
62065939
CZ62065939
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 190975
společnost s ručením omezeným
Jed n atel společnosti

D odavatelem č. 2:
Společnost s názvem:
Správce společnosti:
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní e-mail:
Společník 1:

„SAFEROAD Czech Republic s.r.o. + GRAWIL“
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Plzeňská 666, 330 21 Líně
25229761
CZ25229761
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 10825
společnost s ručením omezeným
Jednatelem společnosti
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 7, 87 800 Wloclawek
IČ: 830016808, DIČ: PL8670012216

a
D odavatel c. 3

ZNAČKY MORAVA a.s.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní e-mail:

Čs. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov
25865871
CZ25865871
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložky 2394
akciová společnost
místopředseda představenstva

a
D odavatel š. 4

ZNAKON, a.s.
se sídlem:

IČO:
DIČ: '
zápis v obchodním rejstříku:

Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
26018055
CZ26018055
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka

1048
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní e-mail:

a

akciová společnost
předsedou představenstva,

Dodavatel č.5
ČNES dopravní stavby, a.s.
se sídlem:
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO:
47781734
DIČ:
CZ47781734
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964
právní forma:
akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
, na základě plné moci
kontaktní e-mail:
(dále jen „Dodavatelé” či jednotlivě „Dodavatel”) na straně druhé.

I.

PREAMBULE
Ode dne 18. 10. 2018 vstupuje v účinnosti ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV Z”), týkající se povinné
elektronické komunikace mezi zadavateli a dodavateli při zadávání veřejných zakázek. Z důvodu
uvedeného v předcházející větě se uzavírá tento Dodatek k Rámcové dohodě, kterým se
přiměřeně upravují související smluvní ustanovení, přičemž od účinnosti tohoto Dodatku budou
při zadávání dílčích zakázek na základě Rámcové dohody ŘSD i dodavatelé používat pouze
elektronickou
komunikaci
prostřednictvím
elektronického
nástroje
Tender
aréna
(www.tenderarena.cz).

II.
ZMĚNY RÁMCOVÉ DOHODY
Smluvní strany se dohodly, že Rámcová dohoda, uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „N O Z”) a ZZVZ se mění následovně:
1. ČI. III Rámcové dohody se nahrazuje následujícím zněním:

„III.
UZA VÍRÁNÍDÍLČÍCH SMLUV
3.1

Jednotlivé dílčí smlouvy navazující na Rámcovou dohodu budou uzavírány na základě
písemné výzvy kpodání nabídek zaslané ŘSD všem Dodavatelům dle § 135 odst. 1 písm.
a) ZZVZ (dále též jako „Výzva1j, a to prostřednictvím elektronického nástroje Tender
aréna (www.tenderarena.cz).

3.2

Výzva ŘSD musí obsahovat minimálně:
3.2.1 pořadové číslo Výzvy;

3.2.2

označení (popis) požadovaného druhu Plnění v souladu se čl. II. a přílohou č. 1
Rámcové dohody;

3.2.3 požadované množství Plnění;
3.2.4

místo dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové smlouvy;

3.2.5

termín dodání Plnění v soidadu s čl. IV. Rámcové smlouvy;

3.2.6 závazný návrh dílčí smlouvy dle vzoru obsaženého v příloze č. 5 Rámcové dohody;
3.2.7 lhůíu a způsob podání nabídek; délka lhůty pro podání nabídky bude přiměřená
charakteru a náročnosti úkonů vyžadovaných od Dodavatelů pro přípravu jejich
nabídky.
3.2.8
3.3

kritéria hodnocení Nabídek.

Dodavatelé jsou povinni na základě Výzvy doručit RSD svou nabídku (dále jako
Nabídka “) ve lhůtě stanovené ve Výzvě, a to prostřednictvím elektronického nástroje
Tender aréna. Jiný způsob podání Nabídky není připuštěn.

3.4 V rámci své Nabídly je každý Dodavatel povinen předložit také elektronicky podepsaný
závazný návrh dílčí smlouvy, který byl součástí Výzvy kpodání Nabídek, s doplněným
položkovým rozpočtem poptávaného Plnění, který bude tvořit přílohu č. 1 závazného návrhu
dílčí smlouvy. Elektronickým podepsáním návrhu dílčí smlouvy se rozumí připojení
uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oprávněnou osobou
Dodavatele.
3.5

Nabídky Dodavatelů nesmí být v rozporu s žádným ustanovením Rámcové dohody, Výzvy
nebo platných právních předpisů.

3.6

RSD (resp. hodnotící komise) provede elektronické otevírání Nabídek podaných řádně ve
lhůtě pro podání nabídek dle Výzvy a vyhotoví protokol o otevírání Nabídek.

3. 7

RSD elektronicly vyrozumí Dodavatele, že se na jeho Nabídku pohlíží, jako by nebyla
podána, pokud (a) Dodavatel v Nabídce nabídl méně výhodné podmínky než v zadávacím
řízení na uzavření Rámcové dohody, nebo (b) Dodavatel podal společnou Nabídku
s dalším Dodavatelem.

3.8

RSD (resp. hodnotící komise) provede hodnocení Nabídek dle kritérií hodnocení
stanovených ve Výzvě.

3.9

RSD (resp. hodnotící komise) posoudí, zda Nabídky Dodavatelů (ekonomicky
nejvýhodnější nabídka) splňují požadavky vymezené ve Výzvě, Rámcové dohodě či zda
nejsou v rozporu s platnými právními předpisy a dále, zda neobsahují mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.

3.10

Pokud Nabídka Dodavatele nesplňuje požadavky stanovené ve Výzvě nebo Rámcové
dohodě', je v rozporu splatnými právními předpisy nebo obsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, je RSD (resp. hodnotící komise) oprávněno vyžádat si od Dodavatele
příslušné vysvětlení, zdůvodnění nebo doplnění Nabídky, nebo Dodavatele vyloučit.

V takovém případě ŘSD elektronicky odešle Dodavateli oznámení o jeho vyloučení s
odůvodněním.
3.11

ŘSD (resp. hodnotící komise) vypracuje protokol o posouzení a hodnocení Nabídek
Dodavatelů.

3.12

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější Nabídky a elektronicky odešle oznámení o
výběru Dodavatele všem Dodavatelům, kteří podali na základě Výzvy Nabídku.

3.13

Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že dle § 131 odst. 5 ZZVZ nejsou oprávněny
při zadávání dílčích veřejných zakázek a uzavírání dílčích smluv na základě Rámcové
dohody umožnit a/nebo sjednat podstatné změny podmínek stanovených Rámcovou
dohodou.

3.14

ŘSD je oprávněno kdykoliv do uzavření dílčí smlouvy s vybraným Dodavatelem zrušit
zadání dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové dohody, jejímž výsledkem má být
uzavření dílčí smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. Zrušení zadání dílčí veřejné zakázky
ŘSD bezodkladně oznámí všem dotčeným Dodavatelům. “

2. Za odst. 15.11. Rámcové dohody se vkládá nový odst. 15.12, který zní:
„15.12 Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavateli na základě této
Rámcové dohody vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně jýzických 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)), jsou Dodavatelé povinni zajistit plnění svých
povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy budou Dodavatelé v kterémkoliv okamžiku
plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých ŘSD nebo
získaných pro ŘSD, jsou povinni na tuto skutečnost ŘSD upozornit a bezodkladně (vždy však
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních
údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty
jsou dále Dodavatelé s ŘSD povinni uzavřít vždy, když je k tomu ŘSD vyzve. “
3. Stávající odst. 15.12 Rámcové dohody se přečíslovává na odst. 15.13 a na jeho konec se
přidává následující text:
„ Příloha č. 6 - Smlouva o zpracování osobních údajů - vzor. “
4. Za odst. 7 Přílohy č. 5 Rámcové dohody (dále také jako „P říloha14) se přidává nový odst. 8,
který zní:
„ 8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem na základě této Smlouvy
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco váním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů)), je Dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V
případě, kdy bude Dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých ŘSD nebo získaných pro ŘSD, je povinen na tuto
skutečnost ŘSD upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze

Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Dodavatel s ŘSD povinen uzavřít
vždy, když jej k tomu RSD vyzve. “
5. Stávající odst. 8 a 9 Přílohy se spolu s poli pro podpisy Dílčí smlouvy smluvními stranami
nahrazují následujícími ustanoveními:
„9. Tato Dílčí smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
a) této Dílčí smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného
elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dílčí
smlouvu) nebo
b) této Dílčí smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených
otiskem (h.ash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré
přílohy Dílčí smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k
archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy Dílčí smlouvy jsou vytvořeny dva
hash soubory, které při porovnání s archivem příloh Dílčí smlouvy zaručují jeho
integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu
příloh smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany
výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami Dílčí
smlouvy)

oběma Smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dílčí smlouvy
(varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci Dílčí smlouvy) rozhoduje ŘSD,
který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy,
není-li v konkrétním případě mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
10. Tato Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
11. Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží
její elektronický) originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 —Položkový rozpočet Plnění.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SML UVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č . 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. “

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek se vyhotovuje v 8 stejnopisech, z nichž 3 obdrží ŘSD a po jednom obdrží každý
z Dodavatelů.
2. Ustanovení Rámcové dohody tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodavatelé se zavazují k registraci v elektronickém nástroji Tender aréna (odkaz „registrace
dodavatele44 na webové stránce www.tenderarena.cz), a to nejpozději do 10 dnů od podpisu
Dodatku. Pro podání dílčí nabídky budou uživatelé Dodavatelů disponovat rolí „účastník
zakázky44.
4. Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu
podpisu Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k plnění
Rámcové dohody. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly v Rámcové dohodě,
nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá'Smluvní strana
informace při jednání o Dodatku.

Přílohy: Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů

PODEPSÁN
za ŘSD

PODEPSÁN
Za dodavatele č.h
JAST, s.r.o.

Oprávněný podpis (podpisy)
Jméno:
Funkce: ředifcel Spráyv Pardubice
Datum:
2018

Oprávněnv nnrlnk (podpisy)
Jm éno:.
Funkce: jednatel společnosti
Datum: tf. cf. 10/i

Za dodavatele č.2
Společnost „SAFEROAD Czech
Republic s.r.o. + GRAWIL“
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Za dodavatele č.3
Značky M orava, a.s.

O p r á v n ě n ý n o d p is (podpisy^APEnoAo

O p rá v n ě n v nnH ni q ( nrwJni <s\

Jm éno:

Jm éno:

F u n k c e : J e d n a te l s p o l e ř ^ i t i
D a tu m :

17
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Za d o d a v a t e l e č.4
ZNAKON, a.s.

Oprávněný hódbis ÍDÓdnisy)
Jméno:
Funkce: Předseda bředstavenstva
Datum

15_ 1(J> 2O10

£s ^unicce- ivťTstonředšeda představenstva
Datum:
“ t 10. 2018 (
Za dodavatele č.5
ČNES dopravní stavby, &s.

Oprávněný podpis (podpisy1
Jméno: ^
Na základě plné moci
Funkce: člen představenstva
Datum: 2 9 . 10. 2018

