Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace
Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO
. smlouvy objednatele: E650-S-2116/2016
. smlouvy zhotovitele: 16 240
na realizaci stavby

„Údržba žel. svršku a spodku v severovýchodní ásti obvodu ST Most“
lánek 1 – SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové M sto
I : 70994234
DI : CZ70994234
Zapsaná v obchodní rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Organiza ní jednotka a adresa doru ování:
Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace
Oblastní editelství Ústí nad Labem, Železni á ská 1386/31,
400 03 Ústí nad Labem
Zastoupena Ing. Josefem Kalivodou - editelem organiza ní jednotky
Oblastní editelství Ústí nad Labem
Bankovní spojení: Komer ní banka a.s. Ústí nad Labem
íslo ú tu: 27-7703190287/0100
osoby zmocn né jednat:
a) ve v cech smluvních:
Ing. Josef Kalivoda, editel Oblastního editelství Ústí n.L., tel.: 972 424 463
b) ve v cech technických:
Ing. Ji í Horák, vedoucí odd lení OJ a VJ, Správa tratí most,
tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz
c) ve v cech technického dozoru objednavatele:
Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,
tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz
Pavel Verner, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,
tel.: 9724 25579, mobil: 724 223 844, email: verner@szdc.cz
Ing. Bc. Petr St ítezský, DiS., inženýr železni ní dopravy, Správa tratí Most
tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email: stritezsky@szdc.cz
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d) ve v cech geodetického dozoru objednavatele:
Ing. Ji í Balcárek, ú edn oprávn ný zem m i ský inženýr, SŽG Praha,
mobil: 606 054 296, e-mail: balcarekj@szdc.cz
(dále jen „objednatel “)
1.2. Zhotovitel
Spole nost „CHT + TRAIL – severovýchodní ST Most“
vedená správcem spole nosti:
Chládek & Tint ra, a.s.
se sídlem
Litom ice, Nerudova 16, PS 412 01
zastoupená
Ing. Jan Kokeš, p edseda p edstavenstva
Ing. Stanislav Fousek, len p edstavenstva
Libuše Tint rová, len p edstavenstva
Vladimír Jehli ka, DiS, len p edstavenstva
Ing. Pavel Stoulil, len p edstavenstva
(spole nost v celém rozsahu zastupují v i t etím osobám vždy dva lenové p edstavenstva
spole n )
I :
62743881
DI :
CZ62743881
Bankovní spojení:
2053300217/0100
Kontaktní zam stnanci zhotovitele:
a) ve v cech smluvních: Ing. Pavel Stoulil, obchodní editel, len p edstavenstva
b) ve v cech technických: Bc. Miroslav Krutina, vedoucí st ediska údržby tratí a most ,
tel.: 416 741 668
c) ve v cech realizace: Tomáš Landa, tel.: 725 035 658
Stanislav Hun ovský, tel.: 702 025 794
d) ekolog: Radim Ježek, vedoucí odd lení ízení jakosti
e) osoba pov ena kontrolou v oblasti BOZP a PO:
BOZP: Radim Ježek, vedoucí odd lení ízení jakosti
PO: Ludmila Plicková
spole ník:
TRAIL Servis a.s.
se sídlem:
I :

Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PS 400 01
25021851

Kontaktní adresa/adresa pro doru ování písemností:
Chládek & Tint ra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litom ice
(dále jen „zhotovitel“)
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1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladn zm ny údaj , uvedených v lánku 1
této smlouvy, a to doporu eným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být p iložena
alespo v ú edn ov ené kopii listina, dokládající oznamovanou zm nu údaj .

lánek 2 - P EDM T SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo
p evzít a zaplatit za n j zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2. Dílem se rozumí realizace stavby „Údržba žel. svršku a spodku v severovýchodní ásti
obvodu ST Most“

lánek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
3.l. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a) Zadávací podmínky zadavatele „Údržba žel. svršku a spodku v severovýchodní ásti
obvodu ST Most“ .j.: 10802/2016 SŽDC-O ÚNL-OPI.
b) Nabídka zhotovitele ze dne 15.6.2016, která byla vybrána jako nejvýhodn jší a oznámena
zhotoviteli pod .j. 12206/2016 SŽDC-O ÚNL-OPI.
c) Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah O Ústí n.L.
d) Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah O Ústí n.L.
3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat zm ny p edpis objednatele a norem, které se týkají
p edm tného díla a jejích sou ástí, i pokud k nim dojde b hem provád ní díla a budou
objednatelem uplatn ny. Tyto zm ny budou ešeny písemnými dodatky k této smlouv .
3.3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouv a jejích p ílohách mu byly
p edány p ed podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je
seznámen, a že jejich obsah je pro n j závazný.
3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami, stanovenými touto
smlouvou o dílo, v etn jejích p íloh.

lánek 4 - DOBA PLN NÍ
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provád ní díla: ihned po podpisu smlouvy
4.2. Zhotovitel se zavazuje ukon it provád ní díla: 30. 06. 2018, nebo vy erpání finan ního
limitu
4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provád t, p edávat a fakturovat postupn
pov ených osob ve v cech technického dozoru zadavatele.
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4.4. Oboustrann lze smlouvu vypov d t p ed sjednanou dobou trvání její platnosti, bez udání
d vodu, ve lh t jednoho m síce. Výpov nabývá ú innosti prvním dnem následujícího m síce
po doru ení výpov di smluvní stran .

lánek 5 - CENA ZA DÍLO
5.1. Cena za zhotovení p edm tu smlouvy v rozsahu lánku 2. této smlouvy je dána dohodou
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách v platném zn ní a je
doložena kalkulací zhotovitele, která tvo í p ílohu . 1 – položkový rozpo et k této smlouv , a je
stanovena jako nejvýše p ípustná a iní:
29 886 598,26 K bez DPH.
5.2. Cena celého díla je nem nná s výjimkou zm n dodate n vyžádaných objednatelem a
potvrzených zhotovitelem a zahrnuje veškeré náklady pot ebné ke zhotovení díla a související
náklady s provedením díla.
5.3. Splatnost faktur za provedené práce je 30 dn od doru ení dokladu. Dnem úhrady se rozumí
den odeslání p edm tné ástky z ú tu objednatele. Da ový doklad bude hrazen d lenou platbou a
to základ dan a ástka DPH ze dvou r zných ú t .
5.4. DPH bude uplat ováno v souladu s ustanovením zákona . 235/2004 Sb. o dani z p idané
hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis a jeho novele . 47/2011 Sb., tj. pod ízenosti k § 92a a
§ 92e. Da ová povinnost nepodléhající režimu p enesení DPH je upravována obecn zákonem .
235/2004 Sb. v platném zn ní.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo da ový
doklad spole nosti dodavatele bude obsahovat íslo bankovního ú tu, na který má být pln no,
aniž by bylo uvedeno ve ve ejném registru spolehlivých ú t , je Správa železni ní dopravní
cesty, státní organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové M sto oprávn na z finan ního
pln ní uhradit da z p idané hodnoty p ímo místn a v cn p íslušnému správci dan dodavatele.

lánek 6 – ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOV DNOST ZA VADY
6.1. Záruka se ídí p íslušnými ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby
drah O Ústí n.L.

lánek 7 - ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího uzav ení.
7.2. Tuto smlouvu je možné m nit i dopl ovat pouze formou písemných, vzestupn
dodatk .
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