Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: SMLO- 284/1108/500/86/2021
kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

Petr Nevrkla, se sídlem Karle 77,568 02 Svitavy, IČ 43508731, DIČ CZ7312043519, zapsaná
v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Svitavy zastoupená Petrem Nevrklou, jako
zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u banky MONETA Money

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 účtu 27-1206774399/0800, Email: info@suspk.cz,
zastoupená
|H|||||||||[jako objednatel (dále jen „objednatel“)
Čl. I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Zhotovitel se zaiazije provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební práce (zemnI pIáIe, kladenI IbIIb, žlabů) spIčIIajIII přI IpIaIě komunikace III|3|||1 v obci Karle.
2. Objednatel se zavazIje převzít provedené dílo od zhotovItele a zaplatIt zhotovItelI cenI díla
(jak je defInována níže).
Čl. II.
DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA
1. ZhotovItel se zavazIje provést dílo s odbornoI péčí, v rozsahI a kvalItě podle této smloIvy a v
době plnění (jak je defInována níže).
|. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.
3. ZhotovItel se zavazIje opatřIt vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smloIvy.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobI provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednatelI prokázání
skItečného stavI provádění díla kdykolIv v průběhI trvání této smloIvy, avšak nIkolIv častějI
než 5 krát týdně .
Čl. III.
CENA DÍLA
1. Objednatel se zavazIje zaplatIt zhotovItelI za dílo provedené v soIladI s toIto smloIvoI
cenu ve výšI
Zemní práce otočák
Kč|hod
Kč|hod
Zemní práce -traktorbagr
Kč|hod
Zemní práce -nakladní vozidlo Tatra
Kč|hod
Zemní práce -RU
Celková cena prací bez DPH činí |9| |||,- Kč
(slovy dvěstědevadesátdvatisíckorIn českých)
Celková cena s DPH činí 353 3||,-Kč

2. Cena za dílo uvedená předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. 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 do14 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na
výše v záhlaví uvedený bankovní účet zhotovitele.

Fakturační adresa: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,
533 53 Pardubice
Zasílací adresa:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Hlavní 302, 568 02 Svitavy

Čl. IV.
DOBA PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 30.9. 2021 (dále jen
doba plnění).
Čl. 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.

1.
2.
3.

4.

Čl. VI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Nejpozději do 2 dnů po dokončení provádění díla, nejpozději však v poslední den doby plnění,
vyzve zhotovitel [písemně] objednatele k převzetí díla v místě sídla zhotovitele.
Objednatel převezme provedené dílo v místě sídla zhotovitele/objednatele do 2 dnů od
oznámení zhotovitele o dokončení provádění dílo.
O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší
smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady
objednatele.
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.

Čl. VII.
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.

Čl. VIII.
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.

Čl. IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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 10 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. Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Pardubického kraje bezodkladně po
uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky
obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
7. 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.
8. 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.
Ve Svitavách dne 24.9.2021

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

