Správa a údržba silnic
STATNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY_________________________________________________________________________________

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-248/1073/200/20/2021
na zhotovení díla
„Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice, SO 312 úprava meliorací“
Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:
(A) EUROVIA CS, a.s., sídlo U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 452 74
924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1561
Bankovní spoienh^^^^^^^^^^^)
účtu:^
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

(dále jen „Zhotovitel“),
a
(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec - ředitel
^^^^^^^^^^^^^^jmenovaný zástupce statutárního
jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Strana 1 (celkem 14)

SOD č. SMLO-248/1073/200/20/2021

Ssfdi

Správa a údržba silnic

státní fond dopravní
INFRASTRUKTURY___________________________________________________________________________________________________

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná
k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce
a odstraňování vad v záruční době.
2. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.
2. Cena díla
1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:
1 094 346,92 Kč (Slovy: jeden milion devadesát čtyři tisíc tři sta čtyřicet šest celých
92/100 korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí 229 812,85 Kč (Slovy: dvě stě dvacet devět tisíc osm set dvanáct celých
85/100 korun českých).
Sazba DPH je 21 %.
Cena včetně DPH činí 1 324 159,77 Kč (Slovy: jeden milion tři sta dvacet čtyři tisíc sto
padesát devět celých 77/100 korun českých).
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004
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4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta
1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této
době odpovídá zhotovitel.
2

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady,
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho
části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6

V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle
smlouvy.

7

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním
povinností podle smlouvy.
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provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4.

Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit.

6.

Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel,
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7.

Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla,
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8.

Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9.

Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek,
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál,
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy,
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
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23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě.
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností
1.

V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů,
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek)
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek
vůči neuhrazené kupní cenně.
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.
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uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami
smlouvy.
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil.
9.

V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.
9.Staveniště, předání a převzetí díla
1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění

Strana 11 (celkem 14)

SOD č. SMLO-248/1073/200/20/2021

Správa a údržba silnic
STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY__________________________________________________________________________________________________

jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
8.

Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
11. Závěrečná ustanovení
1.

Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2.

Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
•
•
•
•
•

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (neobsazeno).

4.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

5.

Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2021 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného
a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.
7.

Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

8.

Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
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9.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 14.9.2021

Hradec Králové dne: 14.9.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
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Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana:

I

3.1 I

Soupis objektů s DPH
Stavba: 1 - Napojení silnice 11/322 na D35 MÚK Dašice
Varianta: ~ZŘOdbytová cena |Kč|
OC + DPH |Kč|

Objekt

Název

1 094 346,92
1 324 159,77

OC

DPH

OC + DPH

SO 512 Úpravy mctioraci

I 094 346.92

229 812,85

I 324 159,77

[SO 312] Úpravy melioraci

1094 346,92

229 812,85

1 324 159,77

Název Díla: Napojení silnice 11/322 na D35 MUK Dašice, SO 312 úprava meliorací
HARMONOGRAM

Doba realizace Díla:

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
1ÍP 00 Praha 4 _
Zhotovitel: (název a sídlo)

30 dnů

AAPDtHCKÝ CflAu

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
EUROVIA CS, a.s.

Poskytované plnění (název akce):

Napojení silnice 11/322 na D35 MÚK
Dašice, SO 312 úprava melioraci

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 14.9.2021

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

