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SMLOUVA O DÍLO č. E296-S-4316/2018 
 

č. smlouvy Objednatele:  E296-S-4316/2018 

č. smlouvy Zhotovitele:   40/2018 

na realizaci akce 

 

VB Stráž nad Ohří – Vyklizení půdy a sklepu 
 

 

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY  
 

1.1. Objednatel 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 

Organizační jednotka a adresa doručování: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  

400 03 Ústí nad Labem 

Zastoupená xxx 

 

(dále jen „Objednatel “) 

 

osoby zmocněné jednat: 

 

a) ve věcech smluvních: 

 xxx 
 

b) ve věcech technických a technického dozoru Objednatele: 

 xxx 

 

 

1.2. Zhotovitel 

 

DOSTA s.r.o. 

se sídlem Pražská 1696/35, 350 02 Cheb 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2954 

zastoupená: xxx 

 

IČ:   46887261 

DIČ:   CZ46887261 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu:  xxx 

 

Kontaktní zaměstnanci Zhotovitele: 

a) ve věcech smluvních: 

    xxx 
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b) ve věcech technických a technického dozoru Zhotovitele: 

     xxx 

 xxx          

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně a prokazatelně změny údajů uvedených 

v článku 1 této smlouvy a doložit je dokumenty dokládající takové změny.  

 

 

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít 

a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.  

 

2.2. Dílem se rozumí realizace díla „Vyklizení půdy a sklepu“. 

 

 

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA  
 

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty: 

      a) Zadávací podmínky zadavatele v celém rozsahu: „Výzva k podání cenové nabídky“ 

č.j. 24202/2018-SŽDC-OŘ UNL-SNB ze dne 27.09.2018, včetně příloh: 

 Zadání - technický popis 

 Výkaz výměr (neoceněný) 

 Vzor smlouvy o dílo 

 Technické podmínky pro stavební práce 

 Obchodní podmínky pro stavební práce 

 Fotodokumentace 

 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 01.10.2018, která byla vybrána jako nejvýhodnější a oznámena 

zhotoviteli pod č.j. 26151/2018-SŽDC-OŘ UNL-SNB 

 

3.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi 

ustanoveními Obchodních podmínek pro stavební práce a Technických podmínek pro stavební práce, které 

jsou přílohou výzvy k podání cenové nabídky a bez výhrad s nimi souhlasí.  

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného 

díla a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou Objednatelem uplatněny. Tyto 

změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

 

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a výzvě mu byly předány před podpisem 

této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj 

závazný a bez výhrad s nimi souhlasí.  

 

3.5. Dále se Zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo 

a v souladu s požadavky Objednatele. 
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Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy 

 

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla nejpozději: do 30. 11. 2018 

 

 

Článek 5 - CENA ZA DÍLO 
 

5.1. Cena za zhotovení díla činí 196.386,83 Kč (slovy: jednostodevadesátšesttisíctřistaosmdesátšest korun 

českých osmdesáttři haléřů) bez DPH a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

 

5.2. Kalkulace ceny Zhotovitele tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

5.3. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Předání díla bude provedeno předávacím 

protokolem podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

5.4. Splatnost faktury za provedené dílo je 30 dnů od doručení dokladu. Dnem úhrady se rozumí den 

odeslání předmětné částky z účtu Objednatele.  

 

5.5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 

společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno 

ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané 

hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

 

 

Článek 6 – ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

6.1. Záruka se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek na stavební práce, které jsou součástí 

výzvy k podání cenové nabídky. 

 

 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   
 

7.1. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

 

7.2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 

obecně závazných právních předpisů České republiky.  

 

7.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

 

7.4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Nebude-li tato 

smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních 

stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

 

7.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí 

označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
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tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 

ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

 

7.6. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho 

bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, 

pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru 

smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které 

druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 

jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 

vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 

oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy 

včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 

uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se 

neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

 

7.7. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které 

jsou uvedeny v této smlouvě, spolu s touto smlouvou, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 

neurčitou. 

  

7.8. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

 

7.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení 

obdrží Zhotovitel. 

 

 

Článek 8 - PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 – kalkulace ceny Zhotovitele – nabídka zhotovitele 

 

 

V Ústí nad Labem dne 12.11.2018____  V Chebu dne 8.11.2018 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

_________________________________  ________________________________  

Správa železniční dopravní cesty,   DOSTA s.r.o. 

státní organizace      
 

xxx                                                                            xxx 

 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ……………………… 

 


