Objednávka č. 260/18/SÚ
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
I. Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 04
jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
odpovědný pracovník: Bc. Petr Fiala, správní inspektor
IČ:
DIČ:
Bank.spoj.:
Telefon:

Zhotovitel:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01
zastoupená:
Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl B, vložka 1197
odpovědný pracovník: Jan Čedík, vedoucí střediska H. Slavkov

70947023
CZ70947023
78-2496840247/0100, KB a.s., pobočka K. Vary
352 356 111

IČ:
DIČ:
Bank. spoj.
Telefon:

26402068
CZ26402068
35-6289030207/0100, KB a.s., pobočka K. Vary
602 567 086

II. Předmět plnění
Kvalitativní určení:
Objednáváme u Vás: „Oprava dvou propustků na silnici III/2121, Lazy - Bystřina“
v rozsahu dle protokolu k jmenovité akci z 27. 11. 2018 a cenové nabídky zhotovitele
z 22. 11. 2018:
Předmětem plnění veřejné zakázky je opravu dvou silničních propustků na silnici III. třídy
č. 2121 ve staničení 2,04 a 2,52 km mezi obcí Lazy a chatovou osadou Bystřina.
Z důvodu nefunkčnosti propustků dochází při dešťových srážkách k přelivu vod přes vozovku
a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Nebezpečí hrozí zejména v zimním období, kdy by
mohlo docházet k namrzání vody na vozovce a tvorbě ledových ploten.
Nově budou provedeny trubní propustky z PP korugované trouby DN 600 mm délky 9,00 m.
Na nátoku bude zřízena ŽB vtoková jímka s kalovým prostorem, na výtoku šikmé čelo
z lomového tříděného kamene. Dno příkopu na nátoku a odtoku bude upraveno a vyskládáno
z lomového tříděného kamene. Po obetonování potrubí a provedení zásypů zemní rýhy na
překopu silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP.

IV. Doba plnění

V. Místo plnění

Zahájení: 03. 12. 2018
Ukončení: 21. 12. 2018

silnice III/2121:
- stan. 2,04 km;
- stan. 2,52 km.
Lazy – chatová oblast
Bystřina

Množství

III. Cena

KOMPLET

Objekt č. 1 = 118.993,00 Kč
Objekt č. 2 = 123.122,00 Kč
celkem bez DPH = 242.115 Kč
(celkem vč. DPH = 292.959,00 Kč)

VII. Záruka a sankce

VI. Doprava

Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla
objednateli.
2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti
provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy
k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,1% z částky,
kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.
1.

----------------------

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání
1.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.

2.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je
povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

3.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení
ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

4.

Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného
plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel
o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli
zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň
bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.
Za objednatele:
Za zhotovitele:

5.

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Sokolov, dne 03.12.2018……………

Razítko a podpis

Otovice, dne 29.11.2018

Ing. Pavel Raška
člen představenstva

Razítko a podpis

o

Zakáżkaì 201 B-420 Oprava průpilsłku na sil. IIH2121 Lazy. st. 2,04 km, Kaﬂm 3-5-

Rekapitulace - objekty a oddíly
Popis

Cena

S0_01: Stavební obiekt 01
001: Zemní práce
003: Svislé konstrukce
004: Vodorovná konstrukce
005: Komunikace

009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV

Słrana 2 zo 4

Cena S 1*' -

118 993

24 939

143 982

B 608

1 808

10 415

630

132

762

12 842

2 697

15 539

7 076

1 486

8 562

82 682

17 363

100 045

7 156

1 503

8 659

116 993
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DPH

24 989

143 982

Tisk 29.11.2018

