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Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle š 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
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Objednatel: Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
přispěkVá organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 232, PSČ 356 01
Jednajíci: ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník: _

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
Náměstí Krále Jiřího 6
350 02 Cheb

IČO 70947023
DIČ CZ70947023
Bank.spoj. 78-2496840247/0l00, KB K.Vary
Telefon: _

IČQ - 26392526
DIC - cz 26392526
Bankovní spojení: 78-2227220277/0100, KB Cheb
Tel.: _

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení : Množství III .  Cena
Objednáváme u Vás zajištění zpracování PD „ll/606 Cheb —
Pomezí nad Ohří „„ PD 3 etapy“ (Il/606 st. km cca 31,820 - 36,420)
-— dle cen. nabídky ze dne 22.03.2022. Jedná se PD pro stupeň
DOS. Součástí jednotlivých etap dokumentace bude technická
zpráva, stávající stav, návrh opravy, řešení odvodnění vč.
propustků, dopravního značení vč. projednání a stanoviska Policie
ČR, bezpečnostního zařízení atp., geotechnické průzkum vč.
návrhu řešení části komunikace II/606 Tůně nad Ohří (nestabilní
terén pod komunikací km cca 35,880 — 35,930 „ 3.etapa), situace,
příčné řezy, fotodokumentace, geodetického zaměření komunikace
lvýškopis a polohopisl, lustrace stáv. inž. síti, projednání návrhu se
zástupci Města Cheb a Pomezí nad Ohří a vlastníků inž. sítí, výkaz
výměr pro jednotlivé etapy a soupis prací v OTSKP.

5x tištěné paré PD + ! rozpočet
+ Ix  dig. podoba na CD ve

formátu .pdf, a rozpočty .xls(x)
pro každou etapu samostatně

589 021,- Kč vč. DPH

IV. Doba plnění V. Místo plnění VI. Doprava

11/606
04-10/2022 km cca

31,820 - 36,420 dodavatelem

VII. Záruka a sankce
]. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.
2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti
provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této
smlouvě a to po dobu - 24 měsíců.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý započatý den prodlení.

ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní uiednání
] .  Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle cenové nabídky ze dne 22.3.2022.

2 .  Faktura bude vvstavcna elektronickv a musí obsahovat veškeré náiežitosti vsouladu s š 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Objednatelje povinen fakturu vrátit,jestiiže neobsahuje veškeré náležitosti.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplati uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0 ,5% z dlužné částky za každý den prodlení

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do id dne od jej ího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného
plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o
této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem. nebude platba námi zhotoviteli
zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěné daň
bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému spravci daně.



„ 061/22/SÚ
Za objednatele:

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

V Sokolově, díle1 "Ulf 2022 Razítko & podpis

7Za zhotovitele:

Ing. Petr Král
jednatel společnosti

V Chebu dne.é'.lfl.2ý.z.Z-.„Razítk, a g pls

D o ,  mvní stavby * __!f a ve om architektura s . r .o .
!

: P „L W &. \ l .<' .—_. ._rojcntm „ m  i.;„AČa . :: kunzultačm' kancelář
(» 350 ')! Námčs.


