
Smlouva o dílo

číslo smlouvy: SMLO-262/1153/OST/20/2021

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

IDProjekt s.r.o., se sídlem Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ 024 97 247, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33102, 
zastoupená panem In^Petign^Pácho^jak^zho^^^^dále jen „zhotovitel“), bankovní účet

vedený

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, 
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo ú čt E m a i I (
zastoupená Ing. Jiřím Synkem - na základě zmocnen^^^^S^6/2^^ze dne 26. 7. 2016, jako 
objednatel (dále jen „objednatel“)

ČI. I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve 
zpracování aktualizace projektové dokumentace na stupeň DÚSP pro akci: „Oprava 
silnice 111/31112 Orličky - křiž. 1/11“ (dále jen „dílo“).

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu díla 
(jak je definována níže).

ČI. II.
DÍLO A PROVEDENI DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v 
době plnění, (jak je definována níže).

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.
3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

ČI. III.
CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši 290.000,00 Kč (slovy, dvěstědevadesáttisíckorunčeských) bez DPH (dále 
jen „cena“).
DPH 21 % činí: 60.900,00 Kč (slovy: šedesáttisícdevětsetkorunčeských).
Celková cena včetně DPH činí: 350.900,00 Kč (slovy: 
třistapadesáttisícdevětsetkorunčeských).

2. Cena za dílo uvedená předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo dle předložené cenové 
nabídky ze dne 30. 8. 2021. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané 
zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této 
smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených 
nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž 
úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.



3. Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na 
výše v záhlaví uvedený bankovní účet zhotovitele.

ČI. IV.
DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 31. 08. 2022 (dále jen „doba 
plnění“).

ČI. V.
VLASTNICKÉ PRÁVO

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. 

Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem 
díla.

ČI. VI.
ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět smlouvy smluvní záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě, že budou objednatelem po převzetí předmětu smlouvy na tomto zjištěny vady, má 

objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona č. 
89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

ČI. VII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší 
smluvní strany této smlouvy předávací protokol.

2. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné 
listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

ČI. Vlil.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na 

vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný 
stav prováděného díla.

ČI. IX.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této 

smlouvy.

ČI. X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva se řídí právem České republiky.



4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom originále.

5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této 
smlouvy zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k 
této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či 
nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto 
nahrazovaného ustanovení.

6. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3) občanského zákoníku, s dodatkem 
nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření 
této smlouvy.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Správa a údržba silnic

\

V Litomyšli dne..^:.%..?*?'í 

Za zhotovitele:

IDProjekt s.r.o.

Ing. Petr Páchá


