
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 16PT-000564/17 

č. dodavatele/zhotovitele: 1 8 2 4 0 4 0

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 generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: ředitel Správy Ostrava
(dále jen "objednatelem"! na jedné straně

a

Společnost Frýdek -  Místek. obchvat 
Vedoucí společník:
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město, Česká republika 
IČ: 622 42 105 
DIČ: CZ62242105
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 
Zastoupený: - předseda představenstva

- místopředseda představenstva
(každý samostatně) 

a
Společník:
se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 31 356 648
DIČ: SK 20 20 333 216
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OS v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 5996/B 
Zastoupený: - předseda představenstva

-  místopředseda představenstva 
-  člen představenstva 
_ člen představenstva 

(vždy dvěma společně)
základě plné moci samostatně

a
Společník: Przedsi^biorstwo Budowy Drog i Mostów sp. z o.o.
se sídlem: ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecky, Polsko 
IČ: 710251913 
DIČ: 822-00-10-022
Zapsaná do Státního soudního rejstříku (KRS), číslo KRS 0000040838 
Zastoupený: -jednatel - ředitel

-jednatelka -  zástupkyně ředitele 
I -  prokurista

■ prokurista
(vždy dvěma společně)



Bankovní spojení: 
C. účtu:

Na základě Smlouvy o společnosti č. 2016/SoS/059 ze dne 01.12.2016, Dohody o plné moci ze dne 
01.12.2016 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti ze dne 09.10.2017.

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

Protože si objednatel přeje, aby stavba „D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa“,
ISPROFIN 327 126 7018 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 1 349 576 003,64 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

N ázev  stavb y P řijatá  sm lu vn í částka  
v  K č b ez  D P H

D P H P řija tá  sm lu vn í částka  
v  K č včetn ě D PH

M (b) (c) =  (a) +  (b)

D48 Frýdek- 
Místek, obchvat - 
II. etapa

1 339 689 941,64 281 004 322,17 1 620 694 263,81

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 D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa, 
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644740 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 nejvhodnější nabídky)
(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)1

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (díl 3, část 3 zadávací 
dokumentace)2

(f) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)3
(g) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)4 a
(h) Související dokumenty, které zahrnují:
(i)

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  26.09.2017

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

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

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost nodnisem obou 
stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Datum: ? 9  - 10 -  2010 Datum: 03.10.2018

PODEPSÁN PODEPSÁN
Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce: předseda představenstva

SILNICE GROUP a.s.
za objednatele za dodavatele/zhotovitele
Ředitelství silnic a dálnic ČR Společnost Frýdek -  Místek, obchvat


