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Čhlo jednací:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená
dle § 2586 a nás|edujÍcÍch ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném

znění na akci:

,,DB 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - GTM a GM

po dobu záruky, km 48,277 - 64,670"

Smluvní strany
1. Objednatel: AZ Consult, spol. s r.o.

Klišská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
dne 8.4. 1992 pod č. VI. 2096, oddíl C

Zastoupený: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu: 4
IČO: 445 67 430
DIČ: CZ44567430
telefon, fax:
Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): RNDr. Jan Suchý, Ph.D,
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen "objednatel")

2. Zhotovitel : Česká geologická služba
Klárov 131/3, 118 21, Praha 1 - Malá Strana
zápis v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 1

Zastoupen: Mgr. Zdeněk Venera, Ph,D., ředitel
Bankovní spojení: Česká Národní Banka
Číslo účtu:
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025798
telefon, fax: +
Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Ing. Petr Kycl
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen "zhotovitel")
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uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o dílo

Předmět smlouvy o dílo

1. Předmětem této smlouvy je zpracováni 3D geologického a inženýrskogeologického modelu
v okolí objektu SO A210, dálnice DB v tomto rozsahu:

Ceny jsou kalkulovány dle směrnice ředitele CGZ č. 2/2019:
Dňčí činnost Počet hodin Hodinová sazba (KČ) Cena (KČ bez DPH)

Reinterpretace vrtů IG, HG a geol. 280 893 250 040 KČ

GF práce - zhodnocení + vlastni práce 120 822 98 640 KČ

Geomorfologická analýza 40 822 32 880 kč

ModelovánI SW MOVE 220 893 196 460 KČ

Zpracováni závěrečné zprávy 100 893 89 300 KČ

Celkem práce Cgs 760 667 320 kč

subdodávky na IČO 50 1000 50 000 KČ

Celkem bez DPH 717 320 KČ

DPH 21% 150 637 KČ

Celkem s DPH 867 957 KČ

2. Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu této smlouvy vykonat a předat a objednatel se

zavazuje dílo převzít a zaplatit.

Doba plnění a místo plnění

1. Plánovaný termín plněni:

Místo plnění:

zahájení: ihned po potvrzení smlouvy
dokončeni: do 18ti měsíců od podpisu smlouvy

DB 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice, km 48,277
- 64,670

Ill.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 717 320,00 KČ bez DPH (slovy sedm set sedmnáct tisíc tři
sta dvacet korun českých) a 867 957,00 kč s 21% DPH (slovy osm set šedesát sedm tisíc
devět set padesát sedm korun českých).
Faktura bude vystavena na základě oboustranně schválené kalkulace skutečně provedených
prací.

2. Faktura bude vystavena do 30 dnů od pokynu Objednatele k jejímu vystaveni. Pokyn bude
vydán bezodkladně po uhrazení provedených prací Investorem (Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Praha) Objednateli.

3. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena
díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré
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náklady spojené s realizací díla. Práce budou fakturovány jako součin jednotkové ceny dané
položky a skutečně provedeného počtu množstevních jednotek.

4. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu -
faktury.

5. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30
dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č.
235/2004 Sb. V případě, že faktura nebude mít odpovÍdajicí náležitosti, je objednatele
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu,

6. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy
je částka odepsána z účtu objednatele.

lV.
Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splněni závazku dojde předáním předmětu díla dle ČI. l odst. 1 této smlouvy objednateli,
který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předáni a převzetí
díla objednatelem.

2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištěni zjevných vad.
3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Vlastnické právo k celému dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele převzetím a

zaplacením díla.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanoveni
obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti
práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále znění článků Všeobecných
obchodních podmínek pro zhotoveni stavby.

2. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a
tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.

3. Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu
přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po
zaplacení příslušné faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a
to až do doby řádného dokončeni stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a
nedodělků.

4. Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně
dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu změn odsouhlasených
objednatelem a v souladu s ostatními ujednáními této smlouvy.

VI.
Smluvní pokuty a záruční lhůta

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předáni díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH) za každý den
prodlení,

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 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.
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3. V případě, že zhotovitel předá dílo s vadami, zjištěnými při převzetí, nebo při jeho následné
prohlídce podle § 2618 občanského zákoníku, uskutečněné však nejdéle do jednoho
měsíce od okamžiku převzetí předmětu díla, nebo dílo neúplné, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den
předání díla až do odstraněni vad díla nebo do jeho zkompletování.

4. Za vady díla, které nebylo možno zjistit při převzetí díla, nebo při prohlídce po jeho předání,
tedy tzv. skryté vady, odpovídá zhotovitel po dobu trvání záruční lhůty.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty odstranit na své náklady veškeré tzv.
skryté vady díla ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla
dohodnou. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění skrytých vad díla, zavazuje
se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den
prodlení po uplynutí této lhůty 14ti dnů do dne odstranění těchto skrytých vad.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že uživatelem a objednatelem konečného díla ,,DB 0805 A -
Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - GTM a GM po dobu záruky, km 48,277 - 64,670" č.
smlouvy objednatele: 02PA-000229 je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 .

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řidl se právní vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

Vlll.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzuji
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

2. Tato smlouva má 4 strany a jednu přílohu.

V Ústí nad Labem dne
Objednatel:
AZ Consult, spol. s r .

Ing.
jednatelka společnosti

AŽ Con6u|t, spol. s r.o.
Klišská 1334/12

400 01 Ústi nad Labem - centrum
IČO 445 67 430
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V Praze dne Al7 .,l'. N
Zhotovitel:
Česká geologická služba

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
ředitel

Česká geologická s1Uba
4 ředitelKlárOv m'i31, 118 21 pmlha 1


