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Tato rámcová smlouva (dále jen „Smlouva") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
následujícími smluvními stranami:
Název společnosti:

Silnice LK a.s. (dále jen „Kupující")

Sídlo:

Jablonec nad Nisou, československé armády 4805/24, PSČ 466
05

Spisová značka:

B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupení společnosti:

Ing. Petr Šén, předseda představenstva
Ing. Josef Rechcígl, místopředseda představenstva

IČ:

287 46 503

DIČ:

CZ28746503

Telefon:

488 043 235

E-mail:

info@silnicelk.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-9618960207/0100

Osoba oprávněná ve věcech
smluvních:

Bc. Miroslav Ira,

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:

Eduard Bark,

Název:

Richter+ Frenzel s.r.o. (dále jen „Prodávající")

Sídlo:

Praha 9, U Technoplynu 1572/1, 198 00

Spisová značka:

C31131 vedená u Městského soudu v Praze

a

Zastoupení společnosti:
IČ:

618 52 325

DIČ:

CZ61852325

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1092592/0800

Osoba oprávněná ve věcech
smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:
(Prodávající a Kupující jsou dále též uváděni společně jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako
,,Smluvní strana").
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I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany uzavírají Smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup
betonových svodidel".

li.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.

Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Prodávajícího k dílčím dodávkám betonových
svodidel včetně jejich příslušenství (společně dále jen „Zboží"). Bližší specifikace Zboží je
uvedena v příloze č. 1 Smlouvy a v soupisu dodávek, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále
jen „Soupis dodávek").

2.

Prodávající se zavazuje v případě každé dílčí objednávky převést na Kupujícího vlastnické právo
k řádně objednanému a dodanému Zboží a předat mu veškeré doklady, které se k tomuto
Zboží vztahují.

3.

Kupující se zavazuje přebírat řádně objednané a řádně dodané Zboží v souladu s podmínkami
této Smlouvy a zaplatit za ně kupní cenu v souladu s článkem 4. této Smlouvy. Kupující není
povinen realizovat čerpání Zboží nad rámec množství garantovaného v Soupisu dodávek.

4.

Zboží bude Kupujícímu Prodávajícím dodáváno na základě dílčích objednávek (výzev k
poskytnutí plnění) v souladu s pravidly sjednanými v čl. 3 této Smlouvy.

S.

Zboží může být Kupujícím objednáváno v jakémkoli množství, a to za podmínek této Smlouvy.

6.

Prodávající prohlašuje, že disponuje následujícími dokumenty prokazujícími technickou
způsobilost dodávaného Zboží v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy:
- Osvědčení o shodě řízení výroby;
- Prohlášení o vlastnostech;
- Technické podmínky výrobce;
- Rozhodnutí pro použití na pozemních komunikacích;
- Katalogový list;
(dále společně jen „Dokumentace Zboží"). Prodávající se zavazuje předložit Kupujícímu
Dokumentaci Zboží na základě jeho žádosti kdykoli za dobu trvání Smlouvy.

Ill.

OBJEDNÁVKY

1.

Nákup a prodej Zboží se za podmínek stanovených ve Smlouvě bude realizovat na základě
jednotlivých objednávek učiněných Kupujícím (dále jen „Objednávka"). Objednávka je
považována za návrh kupní smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „OZ"), a jejím potvrzením Prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy
na nákup Zboží v rozsahu specifikovaném v Objednávce (dále jen „Kupní smlouva").

2.

Kupní smlouvy uzavřené na základě přijetí Objednávky Prodávajícím se v otázkách
neupravených přímo v nich řídí Smlouvou, a to zejména ve vztahu k výši kupní ceny,
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požadavkům na vlastnosti a specifikaci Zboží, dodacím podmínkám, zárukám a smluvním
pokutám.
3.

Objednávku Kupující učiní v listinné podobě nebo elektronicky, a to na adresu Prodávajícího
uvedenou na úvodní straně Smlouvy nebo na adresu následně pro tento účel Prodávajícím
Kupujícímu sdělenou.

4.

Objednávka musí obsahovat:
- identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího včetně daňových identifikačních čísel a
údajích o zápisu do obchodního rejstříku;
- číslo objednávky, datum vystavení;
- odkaz na Smlouvu;
- specifikaci množství objednávaného Zboží a základní specifikaci (pojmenování)
požadované dodávky;
- kalkulaci ceny v souladu se Smlouvou;
- místo plnění v souladu se Smlouvou;
- identifikaci oprávněné osoby Kupujícího a její podpis (u elektronické Objednávky prostý
nezaručený elektronický podpis).

S.

Objednávka může obsahovat i další náležitosti. Obsahuje-li Objednávka dodací lhůtu odlišnou
od lhůty stanovené Smlouvou, nebude tato lhůta kratší 4 týdnů, nedohodnou-li se Smluvní
strany jinak.

6.

Prodávající je povinen řádně učiněnou Objednávku přijmout a její přijetí Kupujícímu potvrdit ve
lhůtě 48 hodin od jejího doručení, a to v listinné podobě nebo elektronicky na adresu
Kupujícího uvedenou na úvodní straně Smlouvy nebo na adresu následně pro tento účel
Kupujícím Prodávajícímu sdělenou. Smluvní strany stanovují, že nepracovní dny nejsou
do lhůty pro potvrzení Objednávky započítávány.

7.

Kupující si vyhrazuje možnost stornovat Objednávku do jejího potvrzení Prodávajícím dle
předchozího odstavce. V případě takového stornování nemá Prodávající nárok na žádnou
úplatu, včetně možných nároků na náhradu škody.

8.

Za okamžik doručení Objednávky je považován první den, v němž je Prodávajícímu Objednávka
doručena, nejpozději však třetí den od odeslání Objednávky Kupujícím.

9.

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany uvádějí, že Kupující není povinen Objednávky činit.

IV.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Jednotkové kupní ceny za Zboží jsou uvedeny v Soupisu dodávek bez DPH.

2.

Jednotkové kupní ceny za Zboží bez DPH jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy a
zahrnují veškeré náklady související s dodáním Zboží včetně všech předvídatelných rizik a vlivů
a veškeré smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému dodání Zboží.
Jednotkové kupní ceny za Zboží bez DPH zahrnují zejména náklady na dopravu Zboží do místa
plnění, obaly, poplatky, poštovné, veškeré daně, cla, poplatky, inflační vlivy a další vedlejší
náklady.
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3.

Prodávající není oprávněn na Kupujícím v souvislosti s plněním Smlouvy a dodáváním Zboží
na základě jednotlivých Objednávek požadovat jakékoliv další platby či poplatky nad rámec
sjednané kupní ceny.

4.

K jednotkovým kupním cenám za Zboží bez DPH bude vždy připočteno DPH ve výši stanovené
příslušnými právními předpisy.

S.

Prodávajícímu nebudou ze strany Kupujícího poskytovány žádné zálohy.

6.

Prodávajícímu vznikne právo na zaplacení kupní ceny za objednané Zboží v okamžiku, kdy je
takové Zboží Kupujícímu dodáno bez vad ve smyslu čl. V této Smlouvy.

7.

Kupní cena za jednotlivé objednané Zboží je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím
po okamžiku vzniku práva na zaplacení kupní ceny, vždy pro konkrétní Zboží na základě
konkrétní Objednávky.

8.

Jednotlivé faktury budou Prodávajícím vystaveny do 14 kalendářních dní ode dne předání Zboží
bez vad a neprodleně doručeny na adresu sídla Kupujícího, nebude-li v Objednávce
konkrétního Zboží uvedena adresa odlišná.

9.

Faktura musí být vystavena v korunách českých (Kč) se splatností třicet (30) dní a obsahovat
všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů české republiky
a následující údaje:
- číslo Objednávky, na základě které je vystavena;
- bankovní spojení;
- číslo faktury, datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- platební podmínky v souladu se Smlouvou;
- jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu;
- IČ a DIČ Prodávajícího a Kupujícího, jejich přesné názvy (firmy) a sídlo;
- popis fakturovaného Zboží, množství, jednotkovou a celkovou cenu, místo plnění;
- odkaz na tuto Smlouvu.

10.

Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu, na kterém bude podpisy zástupců obou
Smluvních stran stvrzeno dodání Zboží v požadovaném množství a kvalitě.

11.

Pokud faktura nebude obsahovat všechny údaje dle čl. IV.9 této Smlouvy nebo přílohu dle
čl. IV.10 této Smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, je Kupující oprávněn
fakturu Prodávajícímu vrátit. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu doručit
novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle čl. IV.9 a IV.10 této Smlouvy,
popřípadě správné ceny Zboží dle této Smlouvy a bude obsahovat novou dobu splatnosti.

12.

Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu
Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

V.

DODACÍ PODMÍNKY
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1.

Součástí plnění dle Smlouvy, resp. jednotlivých Objednávek dle článku Ill. Smlouvy, je rovněž
doprava do místa dodání. Vykládka v místě dodání je zajištěna objednatelem. Místem dodání
mohou být následující střediska Kupujícího:
Středisko Sosnová

Sosnová 230,470 50 Sosnová u české Lípy

Středisko Turnov

Průmyslová 3001,511 01 Turnov

Středisko Český Dub

U Cihelny 80,463 43 český Dub

Středisko Nová ves nad
Nisou

Nová Ves č. p. 69,468 27 Nová Ves nad Nisou

Středisko Hrabačov

Krkonošská 785, Hrabačov 514 01 Jilemnice

Místo dodání bude vždy určeno Kupujícím v Objednávce.
2.

Objednané Zboží bude Prodávajícím dodáno nejpozději do 4 týdnů potvrzení příslušné
Objednávky Prodávajícím. Zadavatel může v Objednávce stanovit delší lhůtu dodání Zboží.

3.

Součástí dodávky objednaného Zboží bude rovněž dodací list (výdejní doklad), na kopii
dodacího listu Kupující potvrdí převzetí dodaného Zboží.

4.

Objednané Zboží se považuje za dodané okamžikem jeho převzetí Kupujícím. Ustanovení
§ 2088 OZ se nepoužije.

5.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží, které jeví vady či nesplňuje požadavky
stanovené Smlouvou či příslušnou Objednávkou.

6.

Prodávající nese nebezpečí škody na objednaném Zboží do doby převzetí objednaného Zboží
Kupujícím v místě dodání. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem jeho předání a
převzetí.

VI.
1.

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO OHLEDNĚ PŘEDMĚTU KOUPE
Prodávající prohlašuje a odpovídá Kupujícímu za to,že:
- Zboží bude splňovat veškeré požadavky stanovené touto Smlouvou, včetně jejích příloh,
a příslušnými právními předpisy,
Zboží bude v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a
nerušenému užívání Kupujícím.

2.

Prodávající dále prohlašuje,že ke dni uzavření této Smlouvy:
- má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně
závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou
Prodávající uzavřel,ani obecně závazné právní předpisy;
- není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo
ovlivnit plnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména není na majetek
Prodávajícího prohlášen konkurs, vyrovnání či zahájeno insolvenční řízení a není vedena
exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní
řízení mohlo být zahájeno;
- není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
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- nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení
soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva
dle§ 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, jíž by mohlo podléhat
i Zboží.
3.

VII.

Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Prodávajícího uvedených v tomto
článku Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Prodávajícího podle této
Smlouvy opravňující Kupujícího k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o
odstoupení. Právo Kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody tímto není dotčeno.

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1.

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost jednotlivého dodaného Zboží po dobu dvou (2) let
od dodání konkrétního Zboží bez vad. Prodávající se zavazuje, že po tuto dobu bude dodané
Zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.

2.

Tato záruční doba začíná běžet pro každou dodávku Zboží samostatně vždy od okamžiku
dodání Zboží bez vad Kupujícímu.

3.

Vyskytne-li se na dodaném Zboží v záruční době vada, uplatní Kupující práva vyplývající
z poskytnuté záruky písemnou reklamací zaslanou Prodávajícímu, která bude obsahovat
identifikaci Smlouvy a Objednávky, na základě které bylo vadné Zboží dodáno, popis
reklamované vady a preferovaný způsob řešení.

4.

V případě dodání vadného Zboží je Kupující v rámci záručních práv oprávněn po Prodávajícím
požadovat dodání náhradního plnění (výměnu vadného Zboží), slevu z kupní ceny, nebo může
ve vztahu k Objednávce, na základě které bylo vadné Zboží dodáno, odstoupit a požadovat
vrácení kupní ceny.

5.

Prodávající je povinen se k písemné reklamaci Kupujícího vyjádřit nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne přijetí této reklamace. Ve svém vyjádření Prodávající uvede své stanovisko
k reklamaci, tj. zda ji uznává, a návrh řešení reklamace.

6.

V případě oprávněné reklamace je Prodávající povinen reklamaci vyřešit, a to způsobem
stanoveným Kupujícím v souladu s odstavcem 4. tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději do
15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace.

7.

Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě zjištění vady musí tuto vadu Prodávajícímu
oznámit do deseti (10) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré
následky, které OZ spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí
sjednané lhůty pro oznámení vad.

VIII.

1.

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení Prodávajícího s dodávkou objednaného Zboží
povinnost Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny Zboží
bez DPH, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení, za každý započatý den prodlení.
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2.

Dojde-li k prodlení s úhradou kupní ceny, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu
zákonný úrok z prodlení.

3.

V případě prodlení s vyřešením oprávněné reklamace dle čl. VII. odst. 6. Smlouvy má
Prodávající povinnost uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z výše kupní ceny
vadného Zboží bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

4.

Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich písemného
vyúčtování Smluvní straně, která porušila smluvní povinnost.

S.

Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní
strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti,
které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

6.

Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout

opakovaně, její celková výše není

omezena.
7.

Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde
k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran či oběma Smluvními stranami.

IX.
1.

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
Tato Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního limitu pro koupi Zboží
ve výši 1.980.000,- Kč bez DPH, podle toho, která z okolností nastane dříve. Zánik Smlouvy
nemá vliv na již učiněné Objednávky.

2.

Od Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení
smluvních povinností druhou Smluvní stranou. Od Smlouvy může kterákoli Smluvní strana
odstoupit taktéž v případě, že dojde k nepodstatnému porušení smluvních povinností druhou
Smluvní stranou a zároveň nedojde k nápravě takového porušení ani v dodatečné lhůtě k tomu
první Smluvní stranou stanovené. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude
písemné odstoupení odstupující Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně.

3.

Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu§ 2002 a 2106 OZ se považuje zejména:
-

opakované či dlouhodobější prodlení Prodávajícího s dodávkami Zboží, k nimž je podle
Smlouvy, resp. jednotlivých Objednávek, povinen. Za dlouhodobější prodlení se považuje
prodlení s dodávkou Zboží delší než 10 kalendářních dnů. Za opakované prodlení se
považuje situace, kdy se Prodávající dostane do prodlení s dodáním Zboží o více než 3
kalendářní dny a takové prodlení se bude opakovat i v případě bezprostředně navazující
dodávky Zboží (tj. na základě bezprostředně navazující Objednávky) nebo půjde celkově
alespoň o třetí případ takového prodlení;

-

prodlení s vyřízením reklamace v rámci záruky za jakost o více než 3 kalendářní dny;

-

opakované dodání vadného Zboží, čímž se rozumí dodání vadného Zboží v rozsahu S %
finančního objemu dodávaného Zboží v rámci jedné Objednávky ve dvou po sobě
bezprostředně navazujících dodávkách Zboží nebo celkově alespoň třetí případ dodání
vadného Zboží v tomto rozsahu.

Stránka 8 z 12

4.

Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně Kupujícího opakované
prodlení s úhradou kupní ceny za objednané a řádně dodané Zboží v délce nejméně 15
kalendářních dnů.

5.

Kupující je vedle zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn odstoupit od této Smlouvy také
v souladu s čl. Vl.3 této Smlouvy.

6.

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či
ustanovení zákona, stanovují Smluvní strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od
Smlouvy, takto:
- Smluvní strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
- Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem
odstoupení od Smlouvy, je povinna druhé Smluvní straně nahradit náklady
s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit
smluvní pokutu.

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

2.

Smlouva se řídí právním řádem české republiky s vyloučením kolizních norem.

3.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory z realizace, výkladu nebo ukončení této Smlouvy,
či otázky platnosti či důsledky neplatnosti Smlouvy se budou snažit řešit přednostně dosažením
smíru.

4.

Proti pohledávkám za Kupujícím vzniklým na základě Smlouvy není Prodávající oprávněn
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky.

5.

Prodávající není oprávněn postoupit Smlouvu ani pohledávky z ní vzniklé bez předchozího
písemného souhlasu Kupujícího.

6.

Prodávající souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se ZZVZ, příp. se zákonem č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

7.

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
Smluvními stranami, a to pouze za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních ZZVZ.

8.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Specifikace Zboží
- Příloha č. 2 - oceněný Soupis dodávek

9.

Nastanou-li u některé ze Smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna
to bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně.

10.

Tato Smlouva je vyhotovena ve (3) třech stejnopisech, přičemž Kupující obdrží (2) dva z těchto
stejnopisů a Prodávající (1) jeden.
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11.

Strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena na
základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek, a toto stvrzují svými podpisy.

Za Kupujícího:
V Jablonci nad Nisou dne

Z 4 .02. 2G20

Silnice LK a.s.
Ing. Josef Rechcígl, místopředseda představenstva

v

dne

Richter+ Frenzel s.r.

lr. 5. Loto

Tel.: 220 301113, o-ma
il: info@r-f.cz

n 4

-----�;:;.:;:,:;:::;:_�::EJ„
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220033 - Nákup betonových svodidel
Příloha č. 1 - Technické požadavky

SILNICE LK ®

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BETONOVÝCH SVODIDEL
1

V SOUVISLOSTI SE ZBOŽÍM JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN DISPONOVAT NÁSLEDUJÍCÍMI DOKLADY:
•

Osvědčení o shodě řízení výroby (doklad dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.· 305/2011, kterým se stanoví harmonizované
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh);
Prohlášení o vlastnostech (doklad dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro
uvádění stavebních výrobků na trh);
Technické podmínky výrobce (Zboží musí mít odpovídající platné TPV (Technické podmínky výrobce)
schválené Ministerstvem dopravy pro použití na pozemních komunikacích);
Rozhodnutí pro použití na pozemních komunikacích (Zboží musí být schválené a mít platné
rozhodnutí pro použití na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy);
Katalogový list (výrobek musí být evidován v Katalogu schválených výrobků svodidel pro trvalá
umístění na stavbě, Betonová svodidla (http://www.pjpk.cz/4-betonova-svodidla/))

•

•
•
•

2

ZBOŽÍ MUSÍ ODPOVÍDAT NÁSLEDUJÍCÍM NORMÁM:
•
•
•
•
•

3

ČSN EN 1317-2 Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční třídy, kritéria
přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317 5+A2 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody
záchytných systémů pro vozidla
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
TP 139 Betonové svodidlo
TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích

ZPŘESŇUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY A INFORMACE K BETONOVÝM SVODIDLŮM:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oboustranné svodidlo posuvné
Tvar příčného řezu betonového svodidla „New Jersey" či tvaru velmi podobného
Svodidlový systém složený ze svodidel: svodidlo základní, svodidlo koncové levé, svodidlo koncového
pravé, spojka/zámek
Jednotná délka běžného a koncového dílce 4000 mm± 10 mm
Výška svodidla 1000 mm± 10 mm
Šířka podstavy betonového svodidla maximálně 700 mm
Maximální hmotnost běžného průběžného dílce 3300 kg
Třída betonu minimálně C30/37 - XF4

Silnice LK a.s.

československé armady 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

T: +420 488 043 235
E: 1nfo@s1ln,celk cz
W: www.s1lnicelk cz

IČ:O 28746503
DIČ· CZ28746503

Zapsano v obchodn,m re1stříku, vedeneho Kra1ským
soudem v Ústl nad Labem odd,I B. vložka 2197

•
•
Ill. tříd
•
•

Svodidlo opatřeno odvodňovacím otvorem ve spodní části dílce
Minimální úroveň zadržení H2 při osazení na krajnicích šířky dle ČSN 73 6101 pro silnice li.

Spojení jednotlivých dílců svodidel systémem zámku/spojky, který je složený ze šroubů, matic,
svorníku, krytky apod., zadavatel nepřipouští nešroubovaný spoj
Každý dílec svodidla opatřen identifikačním štítkem zabetonovaným v dílci
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220033 - NÁKUP BETONOVÝCH SVODIDEL

příloha č. S - Položkový rozpočet
TABULKA A - GARANTOVANÝ ODBĚR
Sloupec A

Sloupec B

I Sloupec C

Sloupec D

Sloupec E

Číslo
položky

Název položky

Množství

Jednotková cena
(Kč bez DPH)

Celková cena
(Kč bez DPH)

1

Svodidlo oboustranné 100 základní

56

11 890,63 Kč

665 875,28 Kč

2

Svodidlo oboustranné 100 koncové levé

8

8 851,56 Kč

70 812,48 Kč

3

Svodidlo oboustranné 100 koncové pravé

8

8 851,56 Kč

70 812,48 Kč

4

Spoj pro svodidlo pravý+ levý 100

64

1 977,09 Kč

126 533, 76 Kč

s

Kryt spoje

64

572,92 Kč

36 666,88 Kč

6

Doprava CSM Sosnová

1

25 080,00 Kč

25 080,00 Kč

TABULKA B- DALŠÍ DODÁVKY DLE POTŘEBY ZADAVATELE
Číslo
položky

Název položky

Předpokládané
Množství

Jednotková cena
(Kč bez DPH)

Celková cena
(Kč bez DPH)

1

Svodidlo oboustranné 100 základní

48

11 890,63 Kč

570 750,24 Kč

2

Svodidlo oboustranné 100 koncové levé

10

8 851,56 Kč

88 515,60 Kč

3

Svodidlo oboustranné 100 koncové pravé

10

8 851,56 Kč

88 515,60 Kč

4

Spoj pro svodidlo pravý + levý 100

58

1977,09 Kč

114 671,22 Kč

s

Kryt spoje

58

572,92 Kč

33 229,36 Kč

6

Doprava (jedno auto s návěsem)

9

5 760,00 Kč

51 840,00 Kč

Souhrn
Cena celkem bez DPH (Kč)

1 943 302,90 Kč

Doprava v tabulce "A" s názvem GARANTOVANÝ ODBĚR je míněna jako doprava veškerého uvedeného množství (počet jízd
si stanoví dodavatel sám).
Doprava v tabulce "B" DALŠÍ DODÁVKY DLE POTŘEBY znamená cenu dopravy za jedno vozidlo s návěsem o hmotnosti
přepravovaného množství cca 24 tun.

