
SMLOUVA O DÍLO

ů,3,(j smlouvy ŘSD ČR: 06EU-003167

číslo smlouvy město Stod:
číslo smlouvy zhotovitele:S18-023-0023

Táto Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR '

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 !

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ii. 20001-15937031/0710

zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák,
pověřený řízením Správy Plzeň

kontaktní osoba ve včcech technických: Bc. Miroslav Blabol, DiS.,
vedoucího úseku výstavby

a

MČsto Stod
se sídlem: nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČO: 00257265

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 19-2429361/0100

zastoupeno: Bc. jiří Vlk, starosta města

(dále jen ,,objednatel")

a
1. název: SpoleČnost SYVIETELSKY + BÓGL a KRÝSL, 1/26 Stod, průtah

Správce spoleČnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice

odštěpný závod: Dopravní stavby ZÁPAD l

umístění: Zemská 259, 337 01 Ejpovicc

IČO, DIČ: 480 35 599, CZ48035599

bankovní spojení: 0212269343/0300

zastoupen: Přemysl Holmik, vedoucí o.z.

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Přemysl Holrr!ik, vedoucí o.z.

kontaktní osoba ve věcech technických: jiří Slavík, stavbyvedoucí

SpoleČník Č. 2: BÓGL a KRÝSL k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
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IČO, DIČ: 263 74 919, CZ26374919

Zastoupen: Jana Krýslová, prokurista

Ing. Michael Kóppl, prokurista

(dále jen ,,dodavatel" nebo ,,zhotovitel"") 'l)

(dále společnč jen ,,smluvní strany", jednotlivě jako ,,smluvní strana") 'l

{i

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/26 Stod, průtah, ISPROFIN/ISPROFOND
5321510006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu

nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve
výši 26 408 305 KČ bez DPH, kalkulovanou takto:

ŘSD ČR město Stod CELKEM

a) Nabídková cena bez DPH v KČ 25 197 054 KČ 1 211251KČ =26 408 305 KČ '
b) DPH 21 % 5 291 381 Kč 254 363 Kč = 5 545 744 Kč i
C) Nabídková cena celkem (a + b) 30 488 435 KČ 1 465 614 KČ = 31 954 049 KČ j

i
l

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu :
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/26 Stod, průtah,

číslo veřejné zakázky 06EU-003167.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky i
f) Technická specifikace I

ág) Výkresy a I
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Formulář 2.3.1 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu
- Formulář 2.3.2. - Seznam poddodavatelů a jiných osob

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteíi, vzhledem k provedení
a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve

Smlouvě.
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Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv
zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování tčchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako
,,zákon o registru smluv"), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv
zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu

, Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovnč souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před
podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v Šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží každý z
objednatelů a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

7 " =07- 2017
Datum: " ' Datum: 20. 7. 2017

PODEPSÁN PODEPSÁN .
. ,?'

Jméno: Ing. ZdeněkŘuťák . ' ,"" Jméno: Přemysl Holmik ,
Funkce: pověřen řízení Funkce: vedoucí odštěpného závodu

Dopravní stavby ZÁPAD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

.za objednatele za dodavatele/zhotovitele
Ředitelství silnic a dálnic Č Společnost SWIETELSKY + BÓGL a

KRÝSL, 1/26 Stod, průtah
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Datum: '-- , L-- 'i

PODEPSÁN
Jméno: Bc. jiří VÍk

r

Funkce: starosta \\,)

za objednatele
Město Stod


