
DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa“
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, 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* DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v  Kč včetně 

DPH

(a)
(b) = DPH z ceny 

(a) (c) -  (a) + (b)
„D48 Frýdek-Místek, 
obchvat - II. etapa"

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

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky.

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.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium Váha kritéria v
celkovém
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena v Kč bez 
DPH

90% 1 339 689 941,64 Kč 
bez DPH

Délka záruční doby v 
měsících

10% 120
měsíců

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 nej vhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky1
inženýrských staveb

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky2

inženýrských staveb

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

- 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)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění 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 mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízem.
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto 
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

1 Uchazeč je  oprávnčn 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.



znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“)> přičemž bereme na vědomí, 
že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, 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 ust. 
§ 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno:
funkce předseda představenstva

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení Společnost Frýdek -  Místck, 
obchvat

Adresa Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Datum 28.1U B 1?



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D48 Frýdek-Místek, obchvat - O. etapa

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Název a adresa 
Objednatele 1.1.2.2, 1.3

Ředitelství silme a dálnic CR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3
Společnost Frýdek -  Místek, obchvat 
se sídlem Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 -  
Nové Město, Česká republika

Jméno a adresa 
Správce stavby 1.1.2.4,1.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Ostrava,
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory

Doba pro dokončení 
Díla 1.1.3.3

57 měsíců

Doba pro uvedení 
stavby do provozu

1.1.3.10
45 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7 (a)
Délka záruční doby v měsících" činí 120 měsíců pro 
všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:

(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 
300 v rozsahu dle dílu 6 Zadávací dokumentace - 
Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem 
dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 
měsíců,

(ii) těch materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro 
něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k 
nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže,

(iii) prvků vodorovného dopravního znáčem, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 
specifikace a

(iv) CB krytu, (včetně konstrukčních vrstev vozovky 
pod cementobetonovým krytem dle dílu 6 Zadávací



Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku Údaje

dokumentace - Výkresy), pro které je Objednatelem 
stanovena záruční doba 120 měsíců.

(b)

Záruční doba materiálů / zařízení /  technologických 
zařízení /  prací, pro něž je v Technické specifikaci 
uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, 
odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce

(c)

60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, 
materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, 
které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době 
dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této 
Přílohy k nabídce

Náklady 1.1.4.3

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané 
dne 15. 3. 2016 Státním fondem dopravní 
infrastruktury.

Sekce 1.1.5.6

Popis definované Sekce (je-li taková):

Jednotlivé objekty cizích správců: Výkresy; Průvodní 
zpráva - kap. 6 Přehled budoucích vlastníků 
(správců).

Sekce 4 -  SO 222, SO 104, větev A + napojení na 
stávající D48

Sekce 5 - SO 104, větev C + napojení na stávající 
D48

Dílo 1.1.5.8 „B48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa“

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky
Rozhodný j azyk 1.4 Čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1
dle přílohy „Doba pro přístup na staveniště", která je 
součástí Technické specifikace



N ázev Pod-čEánku
Číslo Pod- 

č lánku
Údaje

Výše Zajištění splnění 
sm louvy

4.2
10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad

4.25 3 % Přijaté smluvní částky' (bez DPH)

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a)

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4

4 000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4.29

750 000,- Kč za každý započatý den prodlení

4.28 c)

Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31

170 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 d)

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9 poslední odstavec

8 500 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 e)

Za nedodržení Doby pro dokončení

750 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 f)

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu

1 500 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném 
pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.28 g)
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

170 000,- Kč za každý započatý den prodlení

M axim ální celková 
výše sm luvních pokut

4.28 30 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH)

4.29

Finanční milník:

Finanční plnění minimálně 12 % z Přijaté smluvní 
částky (bez DPH) za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 18 měsíců od zahájení prací.

Finanční plnění minimálně 40 % z Přijaté smluvní
částky (bez DPH) za práce provedené dle platného



Název Pod-článku
Číslo Pod

ěláním Údaje

harmonogramu do 30 měsíců od zahájení prací.

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

5.1

Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla

SO 460 
SO 461 
SO 474 
SO 475 
SO 476
je Zadavatelem určená společnost: Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).

Právo na variaci 13.1
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce,

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5.(b) (ii) Nepoužije se.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1.

Vliv prodlení 
objednatele na úpravy 
v důsledku změn 
nákladů

13.8.1.2

Pro výpočet násobitele Pn se použije:

Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací 
(kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná 
Českým statistickým úřadem na:

https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2
15 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

14.6. c)

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25

10 % průběžné platby

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.6 d)
Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb) 
Měny plateb

14.6 e)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3

10 % průběžné platby

14.6 f)
Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistně 
Smlouvy podle Článku 18

https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr


Název Pod-ělánku Číslo Pod- 
Článku

Údaje

10 % průběžné platby

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

14.15 koruna česká

Výše pojistného plném 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 (bez DPH)

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.

Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede 20.3 Nepoužije se.

Datum: 2  6 . 11. 2017

na 5^^aiě><3tí%idely: o*plné írioci 
S p o V e^o st^^ fl^p ^^ í^K , obchvat



PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup 
Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace 
podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu 
definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro -organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu 
variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží 
Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh 
(vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, 
popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle 
Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce 
stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod- 
článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového 
listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod- 
článku 13.2 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 
13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto



Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) 
přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový Hst (součást Přílohy)
Název a evidenční číslo 
Stavby:

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /  číslo Změny 
SO/PS: Číslo ZBV: ?, 2, 

3,4a 5

Strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené Stavby uzav 
Objednatel: Ředitelství silníc a dálnic ČR se sídlem Na Pankn 
Zhotovitel: [doplňte]

ené dne [doplňte! II] (dále jen Smlouva): 
icl 546/56,140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu: 

Rozpis oceněni změn položek

Paré 6.

1

2

3

4

Příjemce

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn Idadných 

celkem

0 ,0 0

Podpis vyjadřuje souhlas se 
změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno datum podpis

F u n kce z a m ě s tn a n c e  Ř S D  Č R  
u rčen éh o  v  rám ci o rg a n iza č n í 
struktury V ě c n ě  p řís luš ného  útvaru  
k vy já d ře n i k  Z B V  [doplň te dle  
potřeby]

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu 
nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná 
osoba objednatele 
dle § 24 Směrnice GŘ č. 
18/2017)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré:


