Číslo: 010/19/TÚ
(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
I. Smluvní strany
Objednatel:

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje, příspěvková organizace
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
Jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem
organizace
zapsána v obch.rejstř.,vedeného Krajským
soudem v Plzni oddíl Pr,vložka 114
Odp. prac.: Irena Kroftová

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

IČO -70947023
DIČ - CZ 70947023
Bank.spoj. : 78-2496840247/0100, KB K.Vary

IČO – 40763439
DIČ – CZ40763439
Bank.spoj.: 474022543/0300, ČSOB, a.s.

II. Předmět plnění
Kvalitativní určení:

Objednávka na autorský dozor při provádění
stavby: „II/208 Modernizace silnice Hlinky Bochov“.

IV. Doba plnění
1.5.2019 do
31.10.2020

V. Místo plnění
II/208, Hlinky
Bochov

Množství

III. Cena smluvní

pouze na vyzvání
objednatele
max. 15 návštěv

Dle poptávkového
řízení ze dne 17.1.2019
1. návštěva 6 950,00 Kč
bez DPH , 8 409,50 Kč
vč. DPH.
Celkem za 15. návštěv:
104 250,00 Kč bez DPH,
126 142,50 Kč vč. DPH

VI. Doprava
- vlastní -

VII. Záruka

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání
Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práci. Faktura musí obsahovat: název
projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za
provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14
dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem
obou stran.
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 písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a
zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH.
Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele
vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.
Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu

pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do
objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního
ukončení projektu do doby 31.12.2031.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3,
odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena
práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré
doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu
uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a
poskytnout součinnost všem osobám oprávněných k provádění kontroly.
Za objednatele:
Za zhotovitele:
Ing. Jan Lichtneger
Ing. Martin Havlík
ředitel organizace
jednatel společnosti
KSÚS KK p.o.
PONTEX spol. s r.o.
V Sokolově,dne 22.01.2019

Razítko a podpis

V Praze, dne28.01.2019

Razítko a podpis

