Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném
znění
č. smlouvy objednatele: E654-S-1705/2016
č. VZ objednatele
: 6545027
č. smlouvy zhotovitele:

na realizaci

„Plánované revize a opravy železničních vozů SEE Plzeň“
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel
Název:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo:
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČ:
70994234
DIČ:
CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Organizační jednotka:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

kontaktní zaměstnanci objednatele:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel
Název:
METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o.
Sídlo:
Podleská 926/5, 104 00 Praha 10 Uhříněves
IČ:
451 49 755
DIČ:
CZ45149755
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10013
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
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Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:
a) ve věcech smluvních:
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických:
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o.
K Dílnám 967
280 02 Kolín 2
E-mail:
(dále jen „zhotovitel“)
1.3 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku
1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být
přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.
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 „Plánované revize a opravy železničních vozů SEE Plzeň“,
(dále jen „dílo“).
Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
3.1 Předání do opravy a převzetí z opravy bude provedeno předávacím protokolem, který
bude přikládán k fakturaci.
3.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a) zadávací dokumentace,
b) nabídka zhotovitele ze dne 23. 5. 2016, která byla vybrána rozhodnutím objednatele
č.j. 9980/2016-SŽDC-OŘ_PLZ-OPS,
3.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají
předmětné opravy SV 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 výše uvedené dokumenty 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.
3.5 Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto
smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.
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Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

Registrační číslo vozu

Zahájení plnění

Ukončení plnění

80 54 970 1 020 - 9
40 54 945 3 021 - 6
40 54 945 4 020 - 7
83 54 395 9 149 - 5
40 54 945 4 021 - 5
80 54 970 1 010 - 0
40 54 945 3 020 - 8
40 54 945 7 010 - 5

10. 6. 2016
12. 7. 2016
12. 7. 2016
11. 8. 2016
11. 8. 2016
13. 9. 2016
13. 9. 2016
13. 10. 2016

12. 7. 2016
11. 8. 2016
11. 8. 2016
13. 9. 2016
13. 9. 2016
13. 10. 2016
13. 10. 2016
10. 11. 2016

Článek 5 - CENA ZA DÍLO
5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu dle výkazu
výměr:
cena bez DPH ve výši 511 478,- Kč
DPH ve výši dle sazby uvedené v zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.
slovy: Pětsetjedenácttisícčtyřistasedmdesátosm korun českých
5.2 Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
5.3 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.
5.4 Zakázka nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti. Jedná se o zařazení do
klasifikace CZ-CPA 33.17.11
Článek 6 - ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY
6.1 Záruka se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek.
Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
7.2 Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků.
7.3 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
7.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a
2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
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7.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
příloha č. 1: Obchodní podmínky
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními
Obchodních podmínek bez výhrad souhlasí.
příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr

V Plzni, dne 31. 5. 2016

V Kolíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
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