SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:

28/ODO/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Kontaktní adresa: Chebská 282, 356 01 Dolní Rychnov
Jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, v oddílu Pr., vložka 114
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
Oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Martina Svojtková, tel.: 352 356 147, mob.: 723 743 029,
Odpovědný pracovník:
Pavel Křížek, tel.: 352 356 121, mob.: 606 795 922, e-mail: krizek.pavel@kusk.cz
Telefon podatelna: 352 356 104, fax.: 352 621 111, e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČO: 70947023, DIČ: CZ 70947023
Bankovní spojení: KB a.s. pobočka Karlovy Vary, č.ú.: 78–950844–311/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
Ing. David Křmeček

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce:
„Hlavní prohlídky mostů v Karlovarském kraji na silnicích
II. a III. třídy v roce 2019“
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II. Předmět díla
Předmětem díla dle této smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů (HPM) dle přiloženého
seznamu mostů tj. přílohy č. 1 této smlouvy, v celkovém počtu 99 (obl. východ 57, obl. západ 42 – vč.
mostů na cyklostezkách) v rámci Karlovarského kraje ve smyslu zákona č. 13 / 1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 104 / 1997 a ČSN 73 62 21
Prohlídky mostů pozemních komunikací. Objednateli budou odevzdány záznamy o provedení HPM
doplněné fotodokumentací 1 x v digitální podobě na CD nosiči. Současně budou zápisy HPM KK
2019 zapracovány do „Systému hospodaření s mosty“ v rámci centrálního serveru (nový server BMS
2).
III. Doba plnění
Termín plnění:
Předpoklad zahájení HPM …………………………………
02/2019
Předání zpracovaných HPM objednateli: .……………..…. do 30.06.2019
IV. Cena za dílo
Smluvní strany se dohodly ve smyslu zákona o cenách č. 526 / 1990 Sb. v platném znění takto:
Cena díla
oblast východ
oblast západ
celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cena celkem bez DPH:
71 700,00 Kč
56 600,00 Kč
128 300,00 Kč
DPH 21%
15 057,00 Kč
11 886,00 Kč
26 943,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cena díla celkem :
86 757,00 Kč
68 486,00 Kč
155 243,00Kč
Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 2 (cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.1.2019) této
smlouvy.
V. Způsob a místo předání
1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínu
dohodnutém touto smlouvou, osobně pověřenému zástupci objednatele a to kompletní bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst. 1 obchodního
zákoníku.
VI. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději
do 30 dnů od splnění jeho závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která
činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním
fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
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VII. Smluvní pokuty
1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužní částky (bez DPH)
za každý i započatý den prodlení s placením faktury za provedené a předané dílo.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla (bez DPH) za
každý i započatý den prodlení s předáním díla, nebo jeho dílčích částí, maximálně však 25 %
z ceny díla.
3. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10% z ceny díla. Povinnost zaplatit
zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních
dní ode dne doručení faktury.
VIII. Věci určené k provedení díla
Objednatel předá zhotoviteli níže uvedené podklady, a to do 7 kalendářních dnů po obdržení výzvy od
zhotovitele:
1. Přílohy zadávacích podmínek, tj. jmenovitý seznam mostů a sil. mapa se zakreslením určených
mostů - podklady byly již předány při zadání zakázky.
2. Objednatel zajistí přístup do centrálního serveru „Systému hospodaření s mosty“ u správce serveru
VARS Brno, kde jsou přístupné i další podklady (most. listy, předcházející HPM).
V případě pozdního předání věcí určené k provedení díla ze strany objednatele bude upraven
harmonogram prací k novému dni předání podkladů.
IX. Záruka za jakost
1.

2.

Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a zejména
dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. Záruku za předmět díla poskytuje
zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své
náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.
X. Další ujednání

1. V případě, že nastane v průběhu roku 2019 mimořádná událost v rámci Karlovarského kraje
(dopravní nehoda, živelná pohroma apod.), bude na postiženém mostě provedena mimořádná
prohlídka neprodleně za výše dohodnutých podmínek.
2. Pokud by byl součástí zadaných prací objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a
služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit,
a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali osoby určené zadavatelem oprávněné
seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství podle příslušných předpisů,
b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u
zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů
pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
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XI. Závěrečná ujednání
1. .Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou
budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými,
číslovanými dodatky potvrzenými oběmi smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva
výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran
své podpisy.
6. Tato smlouva má čtyři strany a dvě přílohy: č. 1 Seznam mostů pro HPM 2019 a č. 2 Cenová
nabídka zhotovitele ze dne 25.1.2019 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma
stranami.

v Sokolově dne: 7.2.2019

v Karlových Varech

..............................................................
za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

dne:1.2.2019

...........................................................
za zhotovitele

zhotovitel

Ivana
Pitrmocová
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Digitálně podepsal
Ivana Pitrmocová
Datum: 2019.02.08
09:59:22 +01'00'
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Cenová nabídka

Věc: Cenová nabidka
Akce: Hlavní prohlídky mostů Karlovarského kraje na silnicích Il. a Ill. třídy v roce 2019
Objekt: 99 ks mostů dle příloh e-mailové výzvy ze dne 16.1.2019
Pan Pavel křížek
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282
356 01 Sokolov

N'2o19'01

V Karlových Varech, 25. ledna 2019
Na základě Vaší e-mailové výzvy ze dne 16.1.2019 Vám předkládám nabídku na dodávku výše uvedeného.
Předmět a rozsah nabídky;

99 ks HPM na silnicích ll. a lll. třídy v Karlovarském kraji.
Protokoly O provedení HPM budou zpracovány V "Systému hospodaření
S mosty" na centrálním senťeru se správcem VARS BRNO.

Celková nabídkgvá cena;

bez DPH

128 300 Kč

DPH:

21,00%

26 943 Kč

Celkçıä nabídková cena:

S DPH

155 243 Kč

(podrobný rozpis ceny viz příloha 3 této nabídky)
Temıíny plnění:

S pozdrayem

(dle \./ašl výzvy)

_

do 30.5.2019

1

Ing. David Křemeček
mosty a inženýrské konstrukce

K Přehraclë 30. 360 17 Karlovy Vary

møhiı: +420 777 255 834
IČ: 749 53 508

Přílohy:

1 Živnostenský list
2 Oprávnění kvýkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací
3 Rozpis ceny
4 Doplněna a potvrzená SOD
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