Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-192/1073/200/20/2021
číslo smlouvy zhotovitele: S22-045-0049
I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Zastoupena:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsána:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
000 85 031
CZ00085031
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „Objednatel“)
a
II. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice
Zastoupena:

Zdeňkem Havlem - vedoucím odštěpného závodu D. s. VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem - ředitelem oblasti Pardubice
(na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou - vedoucí obchodního oddělení
(na základě plné moci)
Sídlo:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa:
Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO:
480 35 599
DIČ:
CZ48035599
Zapsána:
V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, spis. značka: C 8032/KSCB
Bankovní spojení:
UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:
430201005/2700
E-mail:
office-pardubice@swietelsky.cz
Zástupce zhotovitele: Oldřich Mastný, stavbyvedoucí
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce „Rekonstrukce silnice
III/35724 Borová - Oldřiš“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je
uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo
realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč

DPH 21 % v Kč

včetně DPH 21 % v Kč

(bez DPH)
123 305 579,18

Přijatá smluvní částka

25 894 171,62

149 199 750,80

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám
v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující Dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy
na plnění výše uvedeného Díla.
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)
(h)

Smlouva o dílo,
Dopis o přijetí nabídky,
Dopis nabídky,
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných
objednatelem - Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První
vydání 2020) včetně přílohy BIM Protokol zahrnující tyto přílohy:
i. Požadavky Objednatele na informace,
i.a) Datový standard staveb (DSS),
ii. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE),
iii. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP),
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných
objednatelem (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky,
Technická specifikace,
Výkresy,
Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál.
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5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost
dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem
uveřejnění v registru smluv podle 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.

V Pardubicích dne:

V Chrudimi dne:

Za Objednatele:
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Ing. Martin Lukeš
ředitel
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.
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Digitálně podepsal
Fikejzlova Jarmila

Datum: 2021.07.27
10:14:01 +02'00'
Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

