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. SMLOUVA O DÍLO č. 224/P/2016

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
(dále jen smlouva)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace p
technických: ............................... 387 021 013, .... ............. 

......................................

Bankovní spojení: ....................................... ....................................... 

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

Došlo: 1 g -|1-
č.j.: Ý 9 & 3 ,
Přidéleno:
Počet listů/ příloh: /o/n? i/

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem -  jednatelem,
Ing. Milanem Kalným -  jednatelem,
Ing. Vladislavem Vodičkou -  jednatelem

tel.: 241 096 738, ...................., e-mail: pontex@pontex.cz

Bankovní spojení: ......................... ...........................

IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, datum zápisu 17. 7. 1991.

(dále jen zhotovitel)
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„Rekonstrukce propustku na silnici III/14013 Bílsko - Měkynec“
t  t .....**1

*r: j' “ ■ '■ *■ ■ ?
\ ii.
i Předmět díla

: ■: - { l  ’ •• I
1. Předmětem díla je:

Kompletní vypřacování projektové dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS (dle vyhlášky 
č. 230/2012 Sb. v aktuálním znění) na stavbu „Rekonstrukce propustku na silnici III/14013 
Bílsko - Měkynec“ (okres Strakonice), včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a 
správních rozhodnutí potřebných pro získání stavebního povolení (zejména DOSS, správců sítí 
o přítomnosti jejich zařízení v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, správců sítí a 
zařízení dotčených stavbou a jiných oprávněných účastníků stavebního řízení). Součástí 
dokladové části budou i stanoviska vlastníků pozemků dotčených stavbou a výpisy z listů 
vlastnictví.
PD bude dále obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů 
a věcných břemen, případně tabulky trvalého nebo dočasného odnětí částí pozemků ze ZPF 
nebo PUPFL), povodňový a havarijní plán, plán BOZP (v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
v platném znění), v případě odnětí pozemků ze ZPF nebo PUPFL i výpočet odvodů za odnětí -  
kompletní doklady ve smyslu ust. § 7 a 9 zákona č. 334/1992 Sb. a plán kontrolních prohlídek 
stavby ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

Součástí projektové dokumentace bude podrobný geotechnický průzkum, provedený dle 
TP 76. Nároky na provedení tohoto průzkumu jsou v minimálním rozsahu 2 sond u každé 
opery, případně podpěry, dále pak 1 sondy na každém předpolí mostu, v maximální 
vzdálenosti do 15 m od každé opěry (doporučeno penetrací). Dále pak bude určena 
chemickým rozborem agresivita vody.

Technické řešení a předpokládaný rozsah opravy bude vycházet z následujících požadavků a na 
základě zhotovitelem provedených průzkumů.

Dílo bude vypracováno v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a za podmínek 
daných poptávkou objednatele ze dne 6. 10. 2016.

2. Smluvní strany se dohodly, že PD bude dodána v 8 vyhotoveních, lx CD s projektem 
v digitální podobě včetně položkového výkazu výměr, lx CD s projektem v digitální 
podobě včetně oceněného rozpočtu a lx oceněný rozpočet v cenové úrovni aktuální k datu 
předání kompletní PD. Oceněný výkaz výměr bude součástí paré č. 1, ostatní paré budou 
obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude samostatně předán 
jak v tabulkovém procesoru MS EXCEL, tak i v programu ASPE.

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi během přípravy stavby, kterým je ......................................................... 
Zhotovitel tohoto koordinátora přizve na jednání 1. výrobního výboru. Dále je zhotovitel 
povinen zprostředkovat jednotlivým poddodavatelům kontakt s koordinátorem a 
prokazatelně je s ním seznámit. Poddodavatelé jsou taktéž povinni řídit se jeho pokyny. 
Plán BOZP (vypracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění) bude 
nedílnou součástí projektové dokumentace.

2. Název akce:
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III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá části A. až E. projektové dokumentace (dle přílohy 
č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 100 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu této 
smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 
Sb) předá nejpozději do 160 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do 30 
kalendářních dnů od podpisu této SoD.

IV.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb.

Cena díla je pevná dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 10. 2016 a skládá se z ceny za:

PD ve stupni DSP/PDPS/ZDS bez DPH 
Geotechnický průzkum bez DPH 
Cena díla celkem bez DPH
DPH 21 %_______________________
Cena díla celkem včetně DPH

157 140,00 Kč 
36 800,00 Kč 

193 940,00 Kě 
40 727,40 Kč 

234 667,40 Kě

2. K ceně díla je připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.

3. Cena je nejvýše přípustná, lze ji měnit jen za podmínek uvedených ve smlouvě, např. po 
vzájemné písemné dohodě o rozšíření nebo omezení rozsahu díla.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel 
vyhotoví a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů ode dne jejího 
doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním 
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nebude-li faktura 
obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou 
k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.
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VI.
Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebné podklady a informace týkající se předmětu díla 
ihned po uzavření této smlouvy.

2. Zhotovitel PD svolá vstupní jednání před zahájením prací na projektové dokumentaci a dále 
bude průběžně informovat oprávněného zástupce zadavatele (popř. konzultovat navržené 
postupy prací) v průběhu přípravy PD, dle aktuálních potřeb a dohody se zástupcem 
objednatele. Případné připomínky zadavatele zapracuje zhotovitel do PD.

VII.
Způsob a místo předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
v rozsahu a termínech dohodnutých touto smlouvou, a to osobně pověřenému zástupci 
objednatele nebo poštou na kontaktní adrese: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje -  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, pokud se smluvní strany nedohodnou 
v konkrétním případě jinak. Předání a převzetí díla bude řádně potvrzeno zástupcem 
objednatele. Kopie tohoto potvrzení bude připojena k faktuře.

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo bude objednateli jako smluvní 
pokuta poskytnuta sleva z fakturované částky ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den 
prodlení s dodáním PD.

2. Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nedodržení podmínek uvedených v čl. II. 3. 
hradí zhotovitel.

4. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

s

IX.
Další ujednání

1. Požadovaná dokumentace bude zpracována v souladu s:
> Obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací MD ČR - Odbor pozemních komunikací č.j. 636/03-120-RS/l ze 
dne 19. 12. 2003 s účinností od 1.1. 2004, v aktuálním znění

> Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb PK (TKP D), MD -  OPK, 
č.j. 475/105-120-RS/l ze dne 29. 8. 2005 s účinností od 1. 10. 2005, v aktuálním znění
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> „Směrnicí pro dokumentaci staveb PK“ MD-OI čj. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, 
v platném znění

> oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MD-OI č.j. 
1125/07-910-IPK/l ze dne 17. 12. 2007 s účinností od 1.1.2008

> platnými českými zákony, českými, evropskými a mezinárodními normami a platnými TP a 
TKP, vzorovými listy a dalšími předpisy uvedenými v systému jakosti MD ČR v aktuálním 
znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále 
pak obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodiky

> Vyhláškou č. 230/2012 Sb. ze dne 25. 6. 2012 s účinností od 1. 9. 2012 v platném znění, 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu prací s výkazem výměr

2. Dokumentace bude provedena v obvyklém členění dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ze dne 9. 4. 2008.

3. Změna termínu plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek ze strany objednatele bude 
řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 
provedeno jednáním na statutární úrovni.

4. Vlastnické právo přechází na objednatele předáním předmětu díla.
5. Za veškeré škody prokazatelně způsobené vadou projektu bude objednatelem uplatňována 

náhrada u zhotovitele PD.

6. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace po dobu 10 let.

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem.
8. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce bude 

postupováno podle § 2001 a násl. občanského zákoníku. Objednatel je v tomto případě povinen 
uhradit zhotoviteli do 14 dnů od okamžiku odstoupení cenu díla dle této smlouvy sníženou o to, 
co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.

9. Smluvní cena dokumentace dle ěl. II. zahrnuje 8 vyhotovení projektové dokumentace. Další 
kopie, vícetisky a náklady vyplývající z víceprací budou fakturovány podle skutečných nákladů.

X.

Licenční ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 

díla specifikovaného v článku II. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časové a teritoriálně neomezené užití 

autorského díla.
3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, 

který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel 
oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence 
(podlicence).

5. Licence je poskytována bezúplatně.
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XI.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 

budou řešit především vzájemným jednáním.

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí platným ustanovením občanského 
zákoníku.

3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 224/P/2016 a nabídka 

zhotovitele ze dne 12. 10. 2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění 
zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, 
identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a 
povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které 
následně bude zhotovitel realizovat.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které 
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé splatností originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží 1 výtisk.

9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne: 2 3 -11" 2016 V Praze, dne: ^  //, j q j q

Objednatel: Zhotovitel:

Správa s údržba silnic Jihočeského krajo 
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 7C9 71 641 ( 10)



S.R.O.KF®

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658,147 14 Praha 4

Rekonstrukce propustku na sil. 111/14013 Bílsko - Měkynec

vypracování PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS a práce souvisejíc í

rozpis nabídkové ceny

popis položky jedn. poč. jedn. Kč/jedn. celkem Kč
1. DSP+ZDS/PDPS
geodetické zaměření hod ... ......... 15 120,00
ověření sítí hod . ......... 2 700,00
hydrotech. posouzení Q100 ... ......... 8 100,00
průvodní a těch. zpráva hod ... ......... 5 400,00
koordinační situace hod ... ......... 8 100,00

DSP.ZDS/PDPS hod ..... ......... 54 000,00
POV hod ... ......... 5 400,00
DIO hod ... ......... 10 800,00
záborový elaborát hod ... ......... 5 400,00
havarijní a povodňový plán hod . ......... 4 320,00
koordinátor bezpečnosti práce hod . ......... 0,00
soupis prací a rozpočet hod ... ......... 10 800,00
projednání dokumentace hod ... ......... 27 000,00
1. DSP+ZDS/PDPS celkem 157 140,00

2. Geotechnický průzkum 36 800,00

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH 193 940,00
21% DPH 40 727,40
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA vč. DPH 234 667,40

V Praze dne 12. 10. 2016 
Vypracoval: Ing. Vladislav Vodička

K N íT M  spon. a r.tau 
■feová 3658,147 14 Pratea*

-4-

IČO:40763439 DIČ: CZ40763439 
Bankovní spojení: ........................... . . ........ ........................ 

GE Money bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600 
Sídlo: Bezová 1658,147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994, ze dne 17.7.1991

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal 
Ing. Milan Kalný 
Ing. Vladislav Vodička 

sekretariát: tel.: +420 241 096 735 
ústředna: tel.: +420 241 096 700

tel.: +420 244 462 219 
tel.: +420 244 462 231 
tel.: +420 224 462 277 
fax: +420 244 461 038 
e-mail:pontex@pontex.cz

mailto:pontex@pontex.cz

