
Číslo smlouvy objednavatele: 1361/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:

                                         Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

DSO Group s.r.o.

sídlem Majdalenky 844/7, Lesná, 638 00 Brno IČO: 014 08 313
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 78004
zastoupena 

Předmět plnění:   Zpracování  projektové  dokumentace  ve  dvou  vyhotoveních
(ve stupni  PDPS)  včetně  soupisu  prací.  Tato  PDPS  bude
zpracována  v  rozsahu  projektové  dokumentace  pro  realizaci
stavby včetně podrobného vytýčení, výkresů výztuže a detailů. 

Předmět  plnění  této  smlouvy  bude  sloužit  jako  podklad
pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební
práce. 

Soupis  prací  bude  sepsán  s použitím  ASPE  aktuálního  ke  dni
předání soupisu prací objednateli.

Položka  soupisu  musí  obsahovat  alespoň:  a)  pořadové  číslo
položky,  b)  číselné  zatřídění  položky,  pokud je možné  danou
položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita,
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e)
množství  v  měrné  jednotce,  f)  výkaz  výměr  k uvedenému
množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr.
Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací,
konstrukcí,  dodávek nebo služeb  s  uvedením postupu výpočtu
celkového  množství  položek  soupisu  prací.  Zhotovitel  uvede
v soupisu  prací  postup  výpočtu  celkové  výměry  s  popisem
odkazujícím  na  příslušnou  grafickou  nebo  textovou  část
dokumentace  tak,  aby  umožnil  kontrolu  celkové  výměry.
Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými
specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek. 

V oceněném  soupisu  prací  bude  uvedena  cenová  úroveň,
která musí být aktuální ke dni předání konečného soupisu prací.

Termín plnění:   Do 14. 2. 2020  Dřívější plnění je možné.

Cena:       68.000,- Kč bez DPH

K ceně  bez  DPH  bude  připočtena  daň  z přidané  hodnoty
v aktuální výši.
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Cena  je  stanovena  jako  nejvyšší  přípustná,  zahrnující  veškeré
náklady  zhotovitele  a  cenové  vlivy  v  průběhu  plnění  této
smlouvy.

            
Způsob úhrady: Cena  PDPS,SP  bude  hrazena  na  základě  jediné  faktury

s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30
dní ode dne doručení objednateli.  Přílohou faktury bude kopie
předávacího protokolu.

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele
a doručit ji elektronicky na e-mail: 

Faktura  je  uhrazena  dnem  odepsání  příslušné  částky  z  účtu
objednatele.

Zhotovitel  dává  souhlas  s platbou  DPH  na  účet  místně
příslušného  správce  daně  v případě,  že  bude  v registru  plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na
jiný  než zveřejněný  bankovní  účet  podle  §109  ods.2  písm.  c)
zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba objednatele: 

Kontaktní osoba zhotovitele:                     

Způsob předání a převzetí díla:           oboustranně podepsaným předávacím protokolem, jehož součástí
budou i případné výhrady k plnění díla.         

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní  strany  se  dohodly,  že  na  jejich  vztah  upravený  touto  smlouvou  se  neužijí  §2611  a  §2622
občanského zákoníku.

Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  uveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.  o  registru  smluv,  ve  znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data
za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Přílohy: č. 1 -   Cenová nabídka 

V Brně, dne 18. 12. 2019                     V Brně, dne 18. 12. 2019

………………………………. ……………………………….
Ing. Zdeněk Komůrka              

provozní náměstek ředitele 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,                          DSO Group s.r.o
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příspěvková organizace kraje
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