Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 671VZ16-0-0020
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem
organizační složka Správa železniční geodézie Olomouc, Nerudova 1, 772 58
zastoupená Ing. Václavem Klvaňou, ředitelem
bank. spojení:

Zhotovitel:

GeoTEL Geodézie Telemetrie Elektronika s.r.o.
Sokola Tůmy 775/18
709 00 Ostrava 9
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52257
Zastoupená Ing. Pavlem Šišperou (jednatel)
tel.: 605701175, sispera@geotel.cz
č.ú.:
IČ:
27803813
DIČ:
CZ27803813

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Měření 3D osy koleje a evidence staničníků, TÚ 2302, Veselí nad Moravou – Vlárský Průsmyk
v KM 88,3 – 163,5“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 6715011 (dále jen „veřejná

zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími
podmínkami veřejné zakázky.
Článek 1 - Dílo
1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje
zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.
Článek 2 - Předmět díla
2.1.
Předmětem díla je měření 3D osy koleje a evidence staničníků, TÚ 2302, Veselí nad
Moravou – Vlárský Průsmyk v KM 88,3 – 163,5

2.2.
2.3.

Předmět díla je blíže specifikován v zadávacích podmínkách, které jsou přílohou č. 1 této
smlouvy.
Předmět díla musí být proveden v souladu s podmínkami stanovenými v zadávacích
podmínkách, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek 3 - Cena díla (bez DPH)
3.1.
Cena díla činí 441 000 Kč bez DPH.
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Článek 4 - Místo a doba plnění
4.1.
Místem plnění je Správa železniční geodézie, pracoviště Olomouc
4.2.
Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 15. 11. 2016
Článek 5 - Záruční doba
5.1.
Záruční doba činí 24. měsíců
Článek 6 - Subdodavatelé
6.1.
Na provedení Díla se nebudou podílet subdodavatelé
Článek 7 - Další ujednání
7.1
Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7.2.
Kontaktními osobami smluvních stran jsou
7.2.1. za Objednatele p. Ing. Petr Malý, tel. 9727 40703, email maly@szdc.cz,
7.2.2. za Zhotovitele p. Ing. Pavel Šišpera, tel. 605701175, email sispera@geotel.cz
Článek 8 - Závěrečná ujednání
8.1.
Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo č. 671VZ16-0-0020 (dále jen
„Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních
podmínek přednost.
8.2.
Zhotovitel prohlašuje, že
8.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,
8.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této
smlouvy, přičemž si není vědom žádným překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.
8.3.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
8.4.
Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních
podmínek se řídí českým právním řádem.
8.5.
Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským
zákoníkem a dalšími právními předpisy.
8.6.
Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
8.7.
Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
8.8.
Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné
formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se
Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení
Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.
8.9.
Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani
povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
8.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních
podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými
zvláštními podmínkami.
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Přílohy: Zadávací podmínky akce:
1.
2.
3.

Rozsah a specifikace pro Měření 3D osy koleje a evidence staničníků, TÚ 2302, Veselí
nad Moravou – Vlárský Průsmyk v KM 88,3 – 163,5
Obchodní podmínky
Dodatek č. 1 k SOD

Objednatel

Zhotovitel

V Olomouci dne 14.4.2016

V Ostravě dne 18.4.2016

_______________________________________

_______________________________________

Ing. Václav Klvaňa
ředitel organizační složky SŽDC
Správa železniční geodézie Olomouc

Ing. Pavel Šišpera
jednatel
GeoTEL Geodézie Telemetrie Elektronika s.r.o.
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