
                                                                                             Číslo: 276/18/TÚ 

 

Objednávka - Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 536 a následujících ustanovení (tzn. až § 565) obchodního zákoníku 513/91Sb. 

 

 

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, ředitel organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, 

oddíl Pr, vložka 114 

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 

 

AZ Consult, spol. s r.o.  
se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, PSČ 400 01 

IČO:   445 67 430       

DIČ:  CZ 44567430 

Statutární zástupce: Ing. Martina Štrosová – jednatelka  

 

IČO              70947023 

DIČ               CZ70947023 

 

IČO:    445 67 430       

DIČ:  CZ 44567430 

 

 

 

II. Předmět plnění 

 

Kvalitativní určení: Množství III. Cena 

 

Objednáváme u Vás: 

vypracování aktualizace projektové dokumentace stupně 

DSP/PDPS a rozpočtu a soupisu prací stavby II/210 

Modernizace silnice lom - Podstrání. Aktualizace bude 

provedena dle požadavků Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP). Stávající rozpočet (soupis 

prací) je proveden s využitím datové základy ÚRS. 

Součástí předmětu plnění je tedy převod položek do 

OTSKP.   

 

Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu –                     

viz  příloha č. 1. 

 

 

 

 

3 paré  

+ elektronicky 

 

 

200 hod x 480,- Kč/hod 

  

celkem bez DPH:     96.000,- Kč 

DPH 21%:                20.160,- Kč 

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

celkem vč. DPH:    116.160,- Kč  

 

 

 

 

 

IV. Doba plnění 

  

 

11 / 2018 

až 

21. 12. 2018 

 

 

V. Místo plnění 

  

 

KSÚS KK 

Chebská 282 

Sokolov 

 

VI. Doprava 

 

 

dodavatelem 

 

VII. Záruka a sankce 

1. 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 - 24 měsíců. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého 

díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 

% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat. 

 

 

 

 



 

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání 

 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práci. Faktura musí obsahovat: označení, číslo, 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 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. 

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů kupujícího, které jsou 

uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je 

požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na 

silnicích II. a  III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. 

 

Za objednatele:                                                                                 Za zhotovitele: 

 

Ing. Jan Lichtneger                                                                          Ing. Marika Štrosová  

ředitel organizace                                                                               jednatelka společnosti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Sokolově, dne  12.12.2018     Razítko a podpis                        v Ústí nad Labem, dne 10.12. 2018 azítko a podpis            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju


Příloha č. 1 k obj. 276/18/TÚ 

 

 

Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:  
  

1) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12. 05. 2016  

2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy 

OTSKP  

3) soupis prací i rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány 

popisem technických parametrů 

4) položkový rozpočet stavby bude dále zhotoven dle požadavků Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP), tzn.: 

a) položkový rozpočet bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 2017 ve formě 

oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru 
"rok_typ cenové soustavy" (např. "2017_OTSKP")  

b) projektant dokládá elektronickou podobu rozpočtu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický 

formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky 

vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný (např. XC4) 

c) pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k 

použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (samostatný podrobný popis 

položky se zdůvodněním jejího výběru, s rozepsáním množství položky a výpočtu množství a jednotkové ceny 
– dokument bude rovněž opatřen autorizačním razítkem zodpovědného projektanta) 

d) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich 

přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky 
jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti) 

e) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky posuzovat jednotlivě 

z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodně o jejich způsobilosti)  

f) součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v 
cenové soustavě 

g) pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je 
nutné rozdíl vysvětlit 

h) výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta 

i) položkový rozpočet stavby bude dále rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje dále pak na výdaje 

na hlavní a vedlejší aktivity, a to v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP)  

j) položkový rozpočet bude podepsaný autorizovaných projektantem, naskenovaný a elektronicky předán objednateli  

k) rozdělení položek na způsobilé, nezpůsobilé výdaje a na hlavní a vedlejší aktivity bude odsouhlaseno objednatelem. 

 


