
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Závazný návrh SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-198/1073/200/20/2020

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“,
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: 

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

000 85 031

CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec, ředitel

Ing. Antonín Jalůvka, jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M., jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

(dále jen „Objednatel“)

Správce stavby: bude jmenován Objednatelem v souladu s Pod-čl. 3.1 Smluvních 
podmínek před oznámením o Datu zahájení prací podle Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek 
(Příloha č. 8 - Zadávací dokumentace).
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II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: OHL ŽS, a.s.

Zastoupená: Ing. Petr Zbraněk, ředitel Divize R - Dopravní stavby, na základě pověření

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn. oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1014501513 / 5500

E-mail: ohlzs@ohlzs.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Zlatník, stavbyvedoucí

Zástupce zhotovitele: Petr Zbraněk, ředitel Divize R - Dopravní stavby

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Účelem smlouvy je rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina.

1.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I.3. Součástí smlouvy jsou s ohledem na znění § 1751 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Obecné podmínky a Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(dále jen „Smluvní podmínky“).
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II. Předmět smlouvy

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle:

• Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Prodin 
a.s., sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO: 252 92 161, která tvoří Přílohu 
č. 1 této smlouvy;

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy;

(dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu.

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN.

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí:

50 104 709,- Kč (Slovy: padesátmilionůstočtyřitisícesedmsetdevět korun českých) 
bez DPH

(dále jen „Přijatá smluvní částka“).

DPH činí 10 521 989,- Kč
(Slovy:desetmilionůpětsetdvacetjednatisícdevětsetosmdesátdevět korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 60 626 698,- Kč (Slovy:
šedesátmilionůšestsetdvacetšesttisícšestsetdevadesátosm korun českých).

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v době do 240 kalendářních dnů od Data zahájení 
prací oznámeného podle Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek Zhotoviteli a nejpozději 
poslední den doby dokončené Dílo předat Objednateli.

IV.2. Místem plnění je silnice III. třídy č. 368 23 v úseku km 8,846 - 15,768 km.
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IV.3. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ 
část Díla spočívající ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí plnit 
prostřednictvím poddodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí 
být realizována výhradně Zhotovitelem.

IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že:

• má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu Díla 
v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ 
v době jejího plnění, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což 
dokládá přílohou č. 6 k této smlouvě.

Ostatní ujednání
IV. 5. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že je v účinnosti zákon č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

V. 1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou závazné podle pořadí
uvedeného v Pod-čl. 1.5 Smluvních podmínek

• Dopis nabídky, Příloha k nabídce (Příloha č. 10 - Zadávací dokumentace);

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (Příloha č. 8 - Zadávací 
dokumentace);

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (Příloha č. 9 - Zadávací 
dokumentace);

• Technická specifikace (Příloha č. 11 - Zadávací dokumentace);

• Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) (Příloha č. 1 - 
Zadávací dokumentace);

• Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace);

• Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH 
ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH (Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace)

• Seznam poddodavatelů (Příloha č. 6 - Zadávací dokumentace);

• Doklad o vlastnictví obalovny asfaltových směsí.
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V.2. Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob Smluvních stran.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně 
podepsal Ing. 
Miroslav Němec 
Datum: 
2020.07.10 
07:29:45 +02'00'

Digitálně
Pptr podepsal Petr
■ trLl Zbraněk

Z_ UI d I IC ř\ 2020.07.09
12:18:43 +02'00'

Ing. Miroslav Němec

Ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Petr Zbraněk

ředitel Divize R - Dopravní stavby 

pověřený za OHL ŽS, a.s.


