
Číslo smlouvy objednavatele: 1204/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn: 

a

ZHOTOVITEL 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523
zastoupená: 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 2419
email:

Předmět díla:                                       Sanace  betonu  nosných  konstrukcí  –  most  č.  379-029  přes
Punkvu v Blansku: 

Sanace  betonu  nosných  konstrukcí  –  most  č.  37433-1  přes
Býkovku v Rájci-Jestřebí: 

Oprava  chodníkových  říms  –  most  č.  374-017  přes  Nešůrku
v Doubravici:

Termín plnění:   do 15. 12. 2018.  Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:                       Blansko, Doubravice, Rájec - Jestřebí

Cena díla:                           bez DPH          316.110,47 Kč

21  DPH         66.383,19 Kč

                 s DPH             382.493,66 Kč                

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré
náklady  nutné  provedení  a  předání  díla.   Objednatel  není
pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou
k dani (DPH).

Způsob úhrady: na  základě  faktury  po  předání  díla  se  splatností  30  dnů
od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou
faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.

Adresa pro zaslání faktury: elektronicky na adresu   

Způsob předání a převzetí díla:           oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí
budou i případné výhrady k plnění díla.         

Záruka za jakost:                     36  měsíců  od  podpisu  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla.
Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vady  díla,  tj.  odchylky  díla
od výsledku  stanoveného  touto  smlouvou  a  od  způsobilosti
předmětu  díla  k řádnému  užívání,  které  se  projeví  v průběhu
trvání záruční lhůty.

Kontaktní osoba objednatele:           

mailto:neuman@agrotec.cz


Číslo smlouvy objednavatele: 1204/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Kontaktní osoba zhotovitele:           

Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při
provádění díla šetřit veřejné zdroje.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají
právo být na staveništi.

Zhotovitel  nese  odpovědnost  původce  odpadů.  Zhotovitel  je  povinen  veškerý  nepoužitelný  materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. 

Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  této  smlouvy  průběžně,  zhotovitel  je  povinen  ke  kontrole
poskytnout potřebnou součinnost. 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §2605 odst. 2, §2609,
§2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění
v registru smluv.

Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  zveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.  o  registru  smluv,  ve  znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená
data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

                                V Brně dne 15. 11. 2018

…                                                         ………………………….

IDS Olomouc a.s. SÚS JMK, p.o.k.
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