SMLOUVA O DÍLO
na „SW

podporu pro majetkoprávní činnosti v projektech IROP 2015, SFDI“
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-31/1073/OST/20/2017
Číslo smlouvy dodavatele: CR-17012

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona
č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:
(A) CleverMaps, a.s.
IČ:
01403729
DIČ:
CZ01403729
Se sídlem:
Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20443
Bankovní spojení :
Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
107-4837530247/0100
Email:
stanislav.madron@clevermaps.cz
Tel.:
+420 724 013 036
Zastoupená :
Ing. Ondřej Tomas
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Stanislav Madron
Ing. Michal Fiala
Tel.: 608 731 117, email: michal.fiala@clevermaps.cz

(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:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
27-1206774399/0800
Email: info@suspk.cz
Zastoupená :
Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:
Ing.Jiří Synek, technický náměstek
tel. 724 203 477,
email: jiri.synek@suspk.cz
Ing.Milan Skýba, vedoucí inženýrinku, příspěvkových a
dotačních programů
tel. 466052716,

email: milan.skyba@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)
Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a soupisem rozsahu služeb, výkaz výměr, realizuje veřejná zakázka.

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 „SW podpora pro majetkoprávní
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činnosti v projektech IROP 2015, SFDI“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka
Zhotovitele ze dne 16.2.2017, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako
nejvhodnější.
Předmětem smlouvy je zajištění softwarové podpory pro majetkoprávní činnost v projektech
IROP 2015 a SFDI v Pardubickém kraji, v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1. Smlouvy a za
podmínek dále uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).
Software má za úkol podpořit jednotné vedení majetkoprávních činností na vybraných stavbách
a spočívá v jednotné prezentaci dosažených výsledků při uzavírání smluv na jednotlivých
stavbách a v jednotném vedení nových majetkoprávních případů napříč stavbami. SW produkt
zajistí možnost dozorování všech projektů a generování jednotných výstupů napříč stavbami.
Pro zhotovitele majetkoprávní činnosti a projektových dokumentací bude sloužit jako jediný
prostředek pro evidenci smluvních případů, pro generování jednotných smluvních dokumentů a
jako prostředek pro kontrolu souladu činností s daty katastru nemovitostí a projektovými daty
záborových elaborátů. Do systému se budou vkládat všechny potřebné dokumenty, poznámky a
jednotlivé úkoly. Požadovaný SW systém bude přístupný jak pro stranu externího zhotovitele
majetkoprávních činností, tak Objednatele. Systém umožní online přístup k datům, pravidelnou
aktualizaci katastrálních dat a možnou aktualizaci dat projektu - záborového elaborátu. Systém
zajistí jednotné generování smluvní dokumentace napříč projekty, jednotné statistiky stavu
činností napříč projekty a jednotné exporty dat.

1.2.

Technické podmínky a předpoklady

1.2.1.

Rozdělení projektu na jednotlivé dílčí etapy

Projekt předpokládá následující etapy:
etapa č.1

etapa č.2

etapa č.3
etapa č.4

1.2.2.

Obecné nastavení aplikace - software. Dojednání pracovních postupů s
Objednatelem, definici potřebných podkladů od projektantů a zhotovitelů
majetkoprávních činností, předání podkladů v rozsahu záborových elaborátů, stavu
majetkoprávních případů a šablon závazné smluvní dokumentace. Stanoveny budou
oprávnění uživatelů ve vybrané aplikaci, postup při řešení kolizí mezi evidovaným
stavem záborových elaborátů a majetkoprávních případů proti aktuálnímu stavu
katastru nemovitostí.
Převzetí záborových elaborátů od jednotlivých projektantů, projednání zjištěných
nesouladů, úprava topologie, propojení s daty KN, propojení parcel a grafiky, řešení
konfliktů (nesoulad záborových elaborátů a aktuálního stavu KN), import dat do
aplikace, import stávajících smluv, podle schváleného vzoru.
majetkoprávní aplikace, pronájem serverů, podpora uživatelů, min. měsíční
aktualizace dat KN v délce trvání 1 rok
školení nových uživatelů aplikace

Technické požadavky na provozovaný majetkoprávní systém

Základní závazné požadavky na provozovaný systém a požadavky na provozovatele jsou
stanovené takto:
a. Zhotovitel zajistí kompletní provoz systému a proškolení uživatelů. Zhotovitel zajistí
technickou podporu uživatelů aplikace, např. hotline, helpdesk apod.
b. Zvolená aplikace nebude mít žádné další specifické nároky na IT infrastrukturu a HW
vybavení uživatelů, kromě základních předpokladů (standardní pracovní stanice s
programovým vybavením a připojením na internet v prostředí Windows).
c. Aplikace zajistí vedení majetkoprávních případu v jednotné formě a obsahu napříč
jednotlivými stavbami. Přesný rozsah a obsah evidovaných údajů pro jeden smluvní případ
bude dále upřesněn, ke každému případu bude možné vložit doplňující informace a
navázanou dokumentaci. Aplikace umožní generování dokumentů smluvní dokumentace a
další příp. dokumentaci.
d. Zhotovitel zajistí naplnění aplikace daty záborových elaborátů a existujících smluvních
případů. Zhotovitel po dohodě se Objednatelem připraví návrh jednotné formy, jak převzít
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informace o existujících smluvních případech. Její následné naplnění není činností
zhotovitele, ten zajistí import obdržených informací do aplikace.
e. Aplikace bude obsahovat a prezentovat data smluvních případů, data katastru nemovitostí v
potřebném rozsahu a v kompletním obsahu, tj. data katastrální mapy v mapovém okně a
kompletní popisné informace o zájmových nemovitostech staveb vč. jiných právních stavů k
nemovitostem.
f. Zhotovitel zajistí pravidelnou aktualizaci katastrálních dat v min. cyklu 1x měsíčně. Aplikace
zajistí automatickou kontrolu obsahu smluvního případu s aktuálními daty katastru
nemovitostí, upozornění uživatelů o případných rozporech (změna vlastnictví, změna údajů o
vlastníku).
g. Aplikace zajistí prezentaci dat záborového elaborátu v tabulkové a grafické formě.
h. Aplikace bude stav jednotlivých staveb jednotně vyhodnocovat a vhodně prezentovat stav
majetkoprávní přípravy jednotlivých staveb, to vše online.
i. Aplikace umožní generování smluvní dokumentace a dalších dokumentů, na základě
dodaných šablon dokumentů. Generování bude respektovat všechny varianty případů ve
smyslu českého jazyka (varianty druhů vlastnictví, množství parcel a v návaznosti na to
použitých pádů, jednotných a množných čísel slov ve větách).
j. V případě nutnosti dalších specifickým řešení a funkčností, dovolí vybraná aplikace možnost
doplnění funkčností na základě oboustranně akceptované domluvy Zhotovitele a Objednatele.
k. Veškerá data budou zálohovaná a po skončení projektu předaná Objednateli.
l. Zhotovitel zajistí bezchybný provoz aplikace po dobu jednoho roku, s možností dalšího
prodloužení

1.2.3.

Podklady zajišťované Objednatelem

Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem a dalšími zúčastněnými stranami zejména zajistí:
a. součinnost jednotlivých externích vykonavatelů majetkoprávní přípravy se Zhotovitelem,
zajištění kontaktů na odpovědné osoby jednotlivých zhotovitelů,
b. předání dat záborových elaborátů v otevřené digitální podobě, jak grafické, tak popisné,
c. jednotné vypracování informací o existujících smluvních případech ve formě dojednané se
Zhotovitelem tak, aby byly vybranou aplikací přijaty a zároveň obsahově akceptovatelné
zpracovateli majetkoprávních činností. Předpokládá se co možná nejjednodušší tabulka, ve
formátu xls. Přesný obsah dat bude upřesněn mezi Zpracovatelem a Objednatelem, na
základě potřeb software,
d. vzory závazné smluvní dokumentace, která bude Zhotovitelem zapracována a bude použita
jako podklad pro generování smluvní dokumentace a dalších dokumentů v software. Bude
použit formát doc (docx) pro generované dokumenty.

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 (jak 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.

2.3.

Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména,
dodržení časových úseků měření a plnění termínů., odst. 4.1 Smlouvy.

3.

CENA

3.1

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu
v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:
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1.845.200,-Kč (Slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetpěttisícdvěstě korun českých) bez DPH (dále
jen „smluvní cena“).
DPH činí 387.492,-Kč (Slovy: třistaosmdesátsedmtisícčtyřistadevadesátdva korun českých).
Sazba DPH je 21 %.
Cena včetně DPH činí 2.232.692,- Kč
(Slovy: dvamilionydvěstětřicetdvatisícšestsetdevadesátdva korun českých).
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.
V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.
3.2

Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí
Díla, souladu s výkazem výměr a jeho členěním na projektové etapy. Výše faktury bude
odpovídat skutečně provedenému Dílu.

3.3

Objednatel neposkytuje zálohy předem.

3.4

Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených
prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předání a převzetí Díla, který bude přílohou
faktury a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7
pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem. 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, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z
podkladů k fakturaci (předávací protokol). 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 Objednatele:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

3.5

Cena za Dílo (ucelenou část Díla) 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.

TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1
4.2

Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou plnění zahájit do 5 dnů od písemné výzvy
Objednatele.
Předpokládané ukončení jednotlivých etap projektu:
etapa 1, v obsahu podle kap. 1.2.1, do 1 měsíce od výzvy k zahájení prací
etapa 2, v obsahu podle kap. 1.2.1, do 3 měsíců od výzvy k zahájení prací
etapa 3, v obsahu podle kap. 1.2.1, do 1 měsíce od výzvy k zahájení prací
etapa 4, v obsahu podle kap. 1.2.1, do 1 měsíců od výzvy k zahájení prací
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5.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1.

Dílo je ukončeno uplynutím lhůty, na kterou bylo sjednáno.

6.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1.

Zhotovitel je povinen plnit 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 po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené
Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je
nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků
škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené
Objednateli v důsledku škody.

6.4.

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.

Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu
protokolu.

7.4.

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

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. 3.7 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.

Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednává se
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji
zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.

8.3.

Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu
s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady
jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k
převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí
bez vad.

8.4.

Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z
ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele odstoupit od smlouvy.
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8.5.

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.

8.6.

Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní
pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu
škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.

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, nebo je 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, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění
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 insolvenční řízení
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 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 i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se
objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu
smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a
zaplacení smluvní pokuty
9.11. 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
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smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

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 a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 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.
11.6. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.
11.7. 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 zhotoviteli
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
11.8. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
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 uveřejnit
Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.
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příloha č. 1 SOD SW podpora pro majetkoprávní činnosti v projektech IROP 2015, SFDI
NÁZEV STAVBY

PROJEKTANT

DÉLKA ÚSEKU
v km

IROP 2015
Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325
po most ev. č. 322-010 Chvaletice
Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325
nový obchvat Kojic
Modernizace silnice II/322 Kojice - obchvat

0,745
0,724

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325

1,817

Modernizace silnice II/322 Chvaletice - Kojice HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325

1,123

Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje,
PUDIS a. s., Ing. Miroslav Kalina 737 221 416, Ing. Hana Voříšková 777 606 277
km 9,700 - 14,420

2,100
4,750
11,259

Celkem IROP 2015 (5 akcí)

IROP 2015 II
Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad
Orlicí

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Ing. Rudolf Drnec 721 218 572 (Ing. Jan Svánovský 532
091 256)

Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Ing. Jiří Eliášek, tel: 733 130 112
křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)
Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice
(křižovatka s III/33741)
Modernizace silnice II/343 Vršov - Trhová
Kamenice
Modernizace silnice II/371 Jevíčko Jaroměřice, km 19,950 - 17,100
Modernizace silnice II/371 Rozstání - Městečko
Trnávka
Celkem IROP 2015 II (6 akcí)

3,177

7,250

OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Jan Ježek, tel.: 776 060 480

8,232

OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Zbyněk Neuder,t tel.: 731 442 231

8,089

OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Zbyněk Neudert, tel.: 731 442 231

2,850

OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Zbyněk Neudert, tel.: 731 442 231

2,780
32,378

SFDI
Napojení silnice II/322 na R/35 MÚK Dašice

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Ing. Pavel Řehák, tel: 774 713 616

2,952

Propojení silnic R/35 a I/35 Rokytno - Býšť
Celkem SFDI (2 akce)

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Ing. Lukáš Burianec, tel: 737 732 952

4,000
6,952

Pardubický kraj
Modernizace silnice II/310 Letohrad k Cihelně HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325

0,627

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Ing. Jiří Eliášek, tel: 733 130 112 (Blanka
oblasti masivu Sněžníka II, Modernizace silnice
Jankovská 733 130 114)
II/311 Mladkov - Jablonné n. Orlicí

9,565

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní
části Orlických a Bystřických hor, Modernizace Projekce dopravní Filip s.r.o. - Ing. Vít Ondráček, tel: 737 820 543
silnice III/31218 Pastviny – Žamberk

9,100

Celkem Pardubický kraj (3 akce)

19,292

