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Smlouva o dílo 

na zhotovení projektových prací 
 

       Číslo smlouvy objednatele:        V/4004/2019/LN 

            Číslo smlouvy zhotovitele:         18/283 
 

 

Smluvní strany: 
 

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 

IČO:  00080837 

DIČ: CZ00080837 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Libor Tačner  

 

/dále jen objednatel/ 

 

2. AZ Consult, spol. s r.o.  

            se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:   445 67 430       

DIČ:  CZ 44567430 

Statutární zástupce: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti 

Zástupce v technických věcech:  

 

  

/dále jen zhotovitel/ 

 

 

Název akce: 

 „Zpracování PD na stavby v oblasti působnosti provozu 

Louny“ 

 

 
I.  

Úvodní ujednání 

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. 

2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, 

zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel 

zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí 

a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této 

smlouvy. 
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II. 

Předmět díla 

1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) na stavby: 

• Projekt č. 1: Oprava silnice Milčeves, sanace svahu 

• Projekt č. 2: Rekonstrukce mostu ev.č. 255-015 A Postoloprty podchod 

• Projekt č. 3: Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-1 Soběchleby u Podbořan 

 

Projektová dokumentace bude zpracována pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) včetně rozpočtu a soupisu prací zpracovaného v souladu s vyhláškou 230/202 Sb. a včetně inženýrské 

činnosti (IČ) zajišťující podklady pro podání žádosti o stavební povolení. 

• Dokumentace bude odevzdána v 6-ti vyhotoveních + CD 

• Dokumentace bude zpracována jako podklad pro stavební povolení a výběr zhotovitele stavby 

• Případné přeložky sítí  a dodatečné průzkumy vyplývající ze stanovisek DOSS budou řešeny 

dodatkem ke smlouvě (podle skutečnosti)  

 

III. 

Doba plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

• Zahájení: zajištění PD ihned po podpisu smlouvy 

Zajištění IČ do 60 dnů po předání PD 

 

• Ukončení: předání PD zadavateli nejpozději do 30. 6. 2019 

 

 

IV. 

Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu: 

  

  
Přípravné  

práce 
PD  IČ  

Cena v Kč bez 
DPH 

DPH 
Celkem v Kč 

vč. DPH  

Projekt č. 1: Oprava silnice 
Milčeves, sanace svahu 

   98 000,00     
             

340 000,00     
               

27 000,00     
         

465 000,00     

       
97 650,00     

             
562 650,00     

Projekt č. 2: Rekonstrukce 
mostu ev.č. 255-015 A 
Postoloprty podchod 

 110 000,00     
 

385 000,00 
               

28 000,00     
        

523 000,00     

          
109 830,00     

             
632 830,00     

Projekt č. 3: Rekonstrukce 
mostu ev.č. 2214-1 
Soběchleby u Podbořan 

 137 000,00     
 

394 000,00 
               

28 000,00     
       

559 000,00     

             
117 390,00     

 
676 390,00    

Celková nabídková 
cena (součet nabídkových 
cen projektů č.1 - č. 3)           

      1 547 000,00 324 870,00     1 871 870,00     

 

 

2. Fakturace předmětu díla:  

• objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy 

• fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně 

odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele 

• zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací 

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo 

jeho zástupcem projednány. 
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4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.  

 

V. 

Způsob a místo předání  

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v  termínech, stanovených touto 

smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez 

závad. 

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění. 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších 

okolností z projektu vyplývající. 

 

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 15 dnů 

od splnění svého závazku. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 21 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na 

účet zhotovitele u jeho banky. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné dílčí části díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 15 

% z ceny díla. 

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 

3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně  

navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 10 % z ceny díla. 

4. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část 

ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních 

stran. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne 

doručení faktury. 

 

VIII. 

Záruka za jakost 

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D. 

2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 15-ti 

dnů od písemného převzetí reklamace. 

IX. 

Další ujednání 

1. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla. 

2. 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 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 zhotovitele.  
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X. 

Závěrečná ustanovení 

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 Občanským zákoníkem. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými 

dodatky potvrzenými 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. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem  dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Vybraný zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním 

svých osobních údajů obsažených ve smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 

disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru 

smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 

provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána zhotoviteli do 

datové schránky ID z9vp5js nebo na e-mail: azconsult@azconsult.cz  

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

V Dubí dne:        V Ústí nad Labem dne: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Ing. Libor Tačner  Ing. Martina Štrosová   

ředitel  jednatelka společnosti 

Správa a údržba silnic  AZ Consult, spol. s r.o. 

Ústeckého kraje,   

příspěvková organizace   

   

 

 

 

 

 




