Číslo smlouvy objednatele: SMLO-9/1073/OST/20/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 012/2017
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
Název
společnosti:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddíle Pr, vložka 162
Ing. Miroslav Němec, ředitelem Správy Pardubice
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
00085031
CZ00085031
ČS a.s. Pardubice
27-1206774399/0800
466 052 715
jiri.synek@suspk.cz

Zastoupená:
Sídlo:
Pracoviště:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel./fax:
E-mail:

Zástupce v jednání :
a) smluvních :
b) technických :

Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace
Ing. Jiří Synek, technický náměstek
jako objednatel na straně jedné
a

Zhotovitel
Název společnosti:
Zastoupená:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel./fax:
E-mail:

MDS projekt s.r.o.
Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
274 87 938
CZ 274 87 938
Česká spořitelna, a.s. Praha
1212900339/0800
+420 465 322 451
mds@mdsprojekt.cz

Zástupce v jednání :
a) smluvních :
b) technických :

Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
Ing. Jan Bursa

jako zhotovitel na straně druhé

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na svůj náklad a
nebezpečí pro Objednatele zpracování projektové dokumentace s názvem „Modernizace podjezdu na silnici
III/322 19 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče, PD“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je
nabídka Zhotovitele ze dne 9.1.2017, která byla na základě výzvy k podání cenové nabídky Zadavatele pod č.j.:
SUSPK/9/2016 ze dne 3.1.2017, posouzena jako nejvhodnější. Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu
ve smyslu § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“.
Veřejná zakázka se tak dle § 18 odst. 5 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy
tohoto výběrového řízení nejsou stanoveny zákonem.
II.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE
2. 2.

Název stavby:
Zpracování projektové dokumentace na „Modernizace podjezdu na silnici
III/322 19 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče, PD“.
Investor:
SÚS Pardubického kraje

III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
3.1
3.2.1

Předmětem této smlouvy je vypracování projektovou dokumentaci ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými ČSN a TP.

3.2.2

Předmětem dokumentace bude:
Diagnostický průzkum vozovky
Zaměření a lokalizace poruch
Vyjádření o existenci podzemních vedení
Soupis prací v rozpočtovém systému OTSKP či URS dle požadavku objednatele
Záborový elaborát
Kompletní projektovou dokumentaci ve stupni DÚR, DSP+PDPS
Projednání dokumentace s dotčenými orgány pro stavební povolení.
Dokumentace DÚR a DSP bude předána v šesti výtiscích a 2x CD ve stupni DSP
- Dokumentace PDPS bude předána v 10-ti výtiscích a včetně na Cd v uzavřené formě Pdf

3.3

Zhotovitel vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

IV.
DOBA PLNĚNÍ
4.1

Termín plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:
Dokumentace bude DÚR předána
Dokumentace bude DSP předána
Dokumentace bude PDPS předána

4.2
4.3

do 30. srpna 2017
do 45-ti dnů ode dne nabytí právní
moci územního rozhodnutí
do 60-ti dnů ode dne nabytí právní
moci stavebního povolení

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním dokumentace a jejím odevzdáním objednateli.
Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla dle čl. 3.2.2 v případech:
nedodržení zákonné lhůty ze strany dotčených orgánů
nesouhlasů fyzických osob se stavbou, plynoucích z nedohody mezi nimi a investorem stavby
odvolání proti stavbě ze stran veřejnosti, občanských sdružení apod.
v případě výše uvedených skutečností je zhotovitel oprávněn fakturovat poměrnou část díla po odsouhlasení
objednatelem.

V.
CENA

5.1

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu dle dohody
smluvních stran:
Cena bez DPH 1 367 900,-Kč (Slovy: jedenmiliontřistašedesátsedmtisícdevětset korun českých) bez DPH (dále jen
„smluvní cena“).

DPH činí 287 259,-Kč (Slovy: dvěstěosmdesátsedmtisícdvěstěpadesátdevět korun českých).
Sazba DPH je 21 %.
Cena včetně DPH činí 1 655 159,-Kč (Slovy: jedenmilionšestsetpadesátpěttisícstopadesátdevět korun českých).

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

Po skončení a předání díla dle čl. 3.2.1 objednatel uhradí odpovídající část ceny na základě faktury, kterou
zhotovitel vystaví a odešle objednateli.
Fakturu zhotovitel vystaví do 14 dní po předání díla dle bodu 3.1.
Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení.
Faktura bude obsahovat:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo,IČ,
- číslo smlouvy
- číslo faktury,
- den odeslání a den splatnosti faktury,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má úhrada provést,
- fakturovanou sumu včetně DPH
- označení díla, razítko a podpis oprávněné osoby,
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti, uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn
vrátit jí zhotoviteli jako neúplnou na doplnění.
VII.
ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1
7.2
7.3

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle podmínek, stanovených ve
smlouvě a že po dobu běhu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
Záruční doba (týkající se předmětné dokumentace) je 3 roky a začíná plynout ode dne odevzdání
dokumentace bez vad objednateli.
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady dokumentace do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace
objednatele.
VIII.
SMLUVNÍ POKUTY

8.1

Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy, uvedený v bodě 3.1 v termínu dle bodů 4.1 a 4.2, zaplatí
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené v bodě 5.1 za každý den prodlení. Obdobně objednatel
zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

IX.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
9.1
9.2

Zhotovitel zpracuje a dodá objednateli v rámci dohodnuté ceny dle čl. V. dokumentaci v počtu dle 3.2.2
Zhotovitel na žádost objednatele dodá vícetisky dokumentace podle potřeby.

