Smlouva o dílo
č. E633-S-3557/2015
č. zhotovitele: 15-111-230-PS
Na aktualizaci projektové dokumentace s názvem:

„Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice
(mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)“
uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany.
1.1 OBJEDNATEL:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. ………………………., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: ……………………..
na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC )
Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
a
1.2 ZHOTOVITEL:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
zastoupena: Ing. ……………………………, předsedou představenstva
Jednající jménem společnosti samostatně
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. ……………………………
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
na straně druhé (dále jen zhotovitel)
1

1.3. Osoby zmocněné jednat za objednatele:
a) ve věcech smluvních: Ing. ……………………, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
b) ve věcech technických: Ing. …………………, technický náměstek, mob.: …………………,
e-mail:……………………….
1.4. Osoby zmocněné jednat a nabývat práv a povinností a uzavírat smluvní závazky zhotovitele:
a) ve věcech smluvních: Ing. ……………………, předseda představenstva
b) ve věcech technických: Ing. ……………………., mob………………….., e-mail: ………………………….
Každý je oprávněn jednat samostatně.
1.5. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů
uvedených v tomto článku se nepoužije ustanovení čl. IX. bod 9. 2. smlouvy. Ke změně údajů, uvedených v čl. I
smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu
musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů.
Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní
strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na
právního nástupce smluvní strany.
1.6. Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem.

Čl. II. Výchozí podklady a údaje
2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou:
2.1.1. Výzva k předložení nabídky v rámci nezávazného průzkumu trhu na realizaci zakázky:

„Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) –
Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)“
2.1.2. Zadávací dokumentace obsahuje:
- výzva k podání nabídky ze dne 13. 10. 2015 č.j. 8430/2015-OŘ OLC-OPI
2.1.3. Nabídka uchazeče ze dne 20. 10. 2015, která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena rozhodnutím
zadavatele ze dne 21. 10. 2015 č.j. 8757/2015-OŘ OLC-OPI

Čl. III. Název a předmět díla
3.1. Název aktualizované projektové dokumentace:

„Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) –
Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)“
3.2. Místo plnění: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1,
772 58 Olomouc
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3.3. Předmětem díla je:
Aktualizace projektu stavby:

„Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo)
– Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)“
Bližší specifikace předmětu díla je dále uvedena ve výzvě k podání nabídky ze dne 13. 10. 2015 č.j. 8430/2015-OŘ
OLC-OPI včetně jejich příloh.
3.4. Počet vyhotovení:

6 x v písemné formě
2 x na CD nebo DVD v otevřené formě
4x na CD nebo DVD v uzavřené formě

ve smyslu Přílohy č. 6 směrnice č.j. 1009/94-O7 (Členění a směrný obsah a rozsah přípravné a projektové
dokumentace) a upřesněného prováděcího opatření k předávání digitální dokumentace (č.j.: 2347/1999 - O7 z
13.12.1999). Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla respektovat a dodržovat ustanovení Směrnice
SŽDC č. 19/2006 - Standardizace aplikačního SW, formátů a způsob předávání dat v oblasti IT ŽDC SŽDC s výjimkou bodu 5.9. Z hlediska používání SW a formátů je Směrnice č. 19/2006 Prováděcímu opatření č.j.
2347/99-O7 v platném znění včetně dodatků nadřazená.

Čl. IV. Termín plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli
v termínu:
- zahájení prací:
Dnem podpisu této smlouvy
- odevzdání souhrnné technické zprávy aktualizovaného projektu včetně nákladové části a hodnocení ekonomické
efektivity stavby
9. 11. 2015
- ukončení prací:
23. 11. 2015
Dle výzvy k podání nabídky ze dne 13. 10. 2015 č.j. 8430/2015-OŘ OLC-OPI je stanovena doba dodání
projektu do 23. 11. 2015 včetně zapracovaných připomínek.

Čl. V. Povinnosti smluvních stran
5.1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s výzvou v rámci nezávazného průzkumu trhu, na základě
které byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější:
a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy,
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů SŽDC
c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy
5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
5.3. Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje:
a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a nedodělků,
b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla

Čl. VI. Cena díla a platební podmínky
6.1. Cena za zhotovení předmětu díla (smluvní cena) v rozsahu čl.III. této smlouvy činí dle nabídky zhotovitele :
Celková cena bez DPH:
1 340 400, -- Kč
PříslušnáDPH:
281 484, -- Kč
Cena celkem včetně DPH:
1 621 884, -- Kč
Slovy: jedenmiliontřistačtyřicettisícčtyřista korunčeských bez DPH.
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Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje.
6.2. Zhotovitel na základě předávacího dopisu vystaví daňový doklad – faktura je splatná 30-tý kalendářní den po
doručení daňového dokladu (faktury), v sídle objednatele, na jméno uvedeného tj. Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 a doručí ji na adresu pro doručení, uvedenou
v Čl.1.1.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele 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
6.4. V případě prodlení s placením nebude po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti faktury uplatňován
vůči SŽDC, s.o., úrok z prodlení.

Čl. VII. Záruka za dílo
7.1. Zhotovitel poskytuje na práce záruku 60 měsíců.

Čl. VIII. Sankce a smluvní pokuty
8.1. V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% z fakturované částky za
každý týden z prodlení.
8.2. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem,
zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla a to za každý případ (tj. takovou vadu).

Čl. IX. Závěrečná ustanovení
9.1. Platnost a účinnost této smlouvy je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem
souhlasu s celým jejím obsahem.
9.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen
formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran.
9.3. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v
prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději
do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.
9.4. Pokud není v této smlouvě nebo v závazných obchodních podmínkách stanoveno jinak platí pro právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení obchodního
zákoníku.
9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí.
Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny
oboustranně potvrzené.
9.6. Smluvní strany sjednávají, že pověřeným zaměstnancům SŽDC s.o. na základě předložení jejich služebního
průkazu umožní provedení kontroly plnění předmětu smlouvy.
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9.7. V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce podzhotoviteli, které neuvedl v nabídce, případně nedodal
kvalifikační předpoklady podzhotovitelů před uzavřením smlouvy, musí takto učinit před samotnými pracemi těchto
podzhotovitelů.
9.8. Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému vyhotovení smlouvy
nepřipojenými, jsou tyto dokumenty:
- Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod č. 3. Zadávací dokumentace Výzvy);
- Nabídka zhotovitele.

V Olomouci dne 23. 10. 2015
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

………..………………………….
Ing. ………………….
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

V Olomouci dne 23. 10. 2015
za zhotovitele
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

………….………………………….
Ing. ……………………
Předseda představenstva
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