
SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

1. KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Sídlo: České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Zástupce: Ing. Jan Růžička, ředitel

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 2006-47330461/0710

(„Objednatel“)

2. ALGON, A.S.

Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Kontaktní adresa: Tršnická 3, 350 02 Cheb

Zástupce: Petr Študlar, předseda představenstva

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 43-3761650247/0100

(„Zhotovitel“)

Protože si Objednatel přeje, aby stavba „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“ byla 

realizována Zhotovitelem a přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení této stavby a na 

odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 104 207 000,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název Díla 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH * 
DPH v Kč 

Celková nabídková cena 

v Kč včetně DPH 

(a) (b) = DPH z ceny (a) (c) = (a) + (b) 

„Rekonstrukce 

silnice II/288 

Podbozkov – Cimbál“ 
104 207 000,- 21 883 470,- 126 090 470,-

dohodli se Objednatel a Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami 

veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“, ev. č. dle 

Věstníku veřejných zakázek Z2019-028979 a Smluvními podmínkami pro dodávku technologických 

zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky, ve znění Smluvních podmínek pro dodávku 

technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky („Smluvní podmínky pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem ve znění Zvláštních 

podmínek“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
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(a) Smlouva o dílo

(b) Dopis o přijetí nabídky

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce

(d) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro-

a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem –

Obecné podmínky

(e) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro-

a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem –

Zvláštní podmínky

(f) Požadavky objednatele

(g) Výkresy

(h) Formuláře

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se Zhotovitel tímto 

zavazuje Objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu 

s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění 

vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu 

s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran. Tato 

Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí 

v souladu s právními předpisy Objednatel. Strany prohlašují, že Smlouva může být s výjimkou osobních 

údajů uveřejněna v registru smluv a že zejména neobsahuje žádné obchodní tajemství některé ze Stran, 

které by nepodléhalo uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Jan Růžička,

ředitel

Datum: 

Podpis: _______________

Za Zhotovitele:

Jméno: Petr Študlar

Funkce: předseda představenstva

Datum: 

Podpis: _______________




