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SMLOUVA O DÍLO Č. 22/2019

uzavřená dle ustanovení * 2586 a násl. zákona Č. 89/20 12, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel; Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82,51401 Jilemnice
iČo: 00275808
Bankovní spojeni:
Cislo účtu:
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Richterem - starosta
Telafax:
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

a

B) Zhotovitel: Stavební firma Preissler s. r. 0.

Se sídlem: Víchová nad Jizerou 170,51241 Víchová nad Jizerou
ICO: 27479153
DIČ: CZ27479153
Bankovní spojeni:
Císlo běžného účtu:
Zastoupený: Vladimírem Preisslerem - jednatel
Kontakt:
Stavbyvedoucí: Vladimir Preissler

(dále jen jako „zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Drobná údržba a opravy komunikací, chodníků, vpusti, obrubníků a ostatní zemni práce
spojené s údržbou města v roce 2019“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je provedeni následujících prací dle potřeby v sezóně 2019: opravy
kanalizačních vpusti, drobné opravy chodníků, obrubníků, zemní práce spojené s opravou, opravy výtluků
balenou živičnou směsí v katastru obce Jilemnice a Hrabačov, v rozsahu určeném objednatelem. Zhotovitel
je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právnimi
předpisy a platnými normami CSN i EN, které se vztahují k předmětu plněni veřejné zakázky.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujícího dokladu:
. Položkový ceník prací (položkový rozpočet) dle nabídky zhotovitele ze dne 06. 05. 2019

3. ČAS PLNĚNÍ

A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení plnění: od 20. 05. 2019
Ukončení vlnění: do 31. 12. 2019
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B) V případě prodlení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu neležících na
straně zhotovitele, posouvá se termín plnění zhotovitele uvedený v čl.3, bod A o dobu prodlení objednatele
se splněním jeho povinností.

C) Termín řádného dokončení díla bude prodloužen:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy,

spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně), kdy nelze provádět plánované práce
D) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě C, musí zhotovitel učinit

vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly
vzniknout objednateli. Po odstraněni překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich
zahájením uvědomí objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky
$ přihlédnutím k nutně době na obnoveni prací a posunu do nepříznivých klimatických podmínek, za
kterých nelze provádět plánované práce.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY - FAKTURACE

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních
prací, tj. Po telefonickém objednání konkrétních prací v konkrétní lokalitě, následné kontrole a
odsouhlasení provedených prací vedoucím MTS, poté může být vystavena faktura — daňový doklad. Doba
splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu. Platba
bude výhradně v CZK.

5. CENA ZA DÍLO

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za
zhotovené dílo stanoveně dle oceněného položkového rozpočtu, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Celková cena za dílo nepřekročí částku: bez DPH 190.000,- Kč

DPH 21% 39.900,- Kč

s DPH 229.900,- Kč

6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zástupci pro technická jednáni obou smluvních stran zápis. Zápis se
sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační
údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků
s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky
nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do I pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.

S. ZÁRUKA

A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedeně stavební práce záruku 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem předání díla objednateli. Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace
stavebních prací, tj. až do celkového převzetí dila objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební
činností třetí osobě.
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B) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré
náklady nutné k provedení prací.

10. SMLUVNÍ POKUTY

A) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění
vady v záruční lhůtě 7 dní.

B) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká
objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatnosti na účet
objednatele do 10 kalendářních dnů.

11. TECHNICKÉ PODMÍNKY

A) Po celou dobu realizace zhotovitel zajistí řádné dopravní značení (práce na silnici, odlétající štěrk).
Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 Sb.
v platném zněni.

B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně
doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných CSN a EN.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující,
doplňující či rušicí, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky
podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čI. I této smlouvy. Dodatky se vyhotovuji ve
stejném počtu vyhotoveni jako tato smlouva.

B) Práva a povirmosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
C) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanoveni oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy zní

vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/20 12 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
D) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření

smlouvy náleží každé smluvní straně jedno vyhotoveni.
B) Položkový ceník prací (položkový rozpočet) dle nabídky zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
F) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek

vyplývajících zpříslušných právních předpisů (zejména zákona č.l06/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím).

‘3) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně
dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazuji nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv
zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazeni
nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

H) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje
svoleni kjejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

. .. 43~ ‘ ‘ . ~2r.
V Jilemnici dne 2019 Ve Vichove nad Jizerou dne 2019

za zhotovitele
Ing. Martin Šnorbert, vedoucí ORI Vladimír Preissler, jednatel
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Položkový rozpočet - 6.5.2019

Stavba: Město Jilemnice
Objekt:

i~ Číslo položky Název položky MJ množství cena! MJ celkem (KČ)
Díl: I Zemní práce

1 113 10-6121.R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 50,50
2 113 10-6211 .R00 Rozebráni dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 32,20
3 113 10-6221200 Rozebráni dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 27,00
4 113 20-1111 ROD Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 88,00
5 113 20-3111.R00 Vytrháni obrub z dlažebních kostek m 6240
6 11320-4111 RUG Vytrháni obrub záhonových m 34,00
7 11320-2111 .R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 68,00

Celkem za I Zemni práce
Díl: 5 Komunikace

8 572 70-2111200 Vyspravení výtluků kom-pěší štěrkopískem m3 980,00
9 57275-1111200 Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t t 4 980,00
10 57274-3111 ‚ROD Vyrovnáni povrchu krytů litým asfaltem t 4410,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
11 89933-1111 ROD Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu kus 1 980,00
12 899 23-2111 ROD Výšková ůprava vstupu do 20 cm, sníženi mříže kus 1 850,00

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
13 919 73-51 13.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tI. 10-15cm m 187,00
14 919 73-1122.ROO Zarovnáni styčné plochy živičné ti. do 10cm m 95,00
15 916 56-1111.R00 Osazeni záhon.obrubniků do lože z B 12,5 s opěrou m 180,00
16 91653-111 1.R00 Osazeni záhon.obrubniků do lože z B 12,5 bez opěry m 170,00
17 91773-211 1.R00 Osazeni ležat. obrub. bet, bez opěr, lože z B 12,5 m 140,00
18 917 76-2111 .R00 Osazeni ležat. obrub. bet. s opérou, lože z B 12,5 m 305,00
19 917 86-2111.R00 Osazení stojat. obrub, bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 240,00
20 917 83-21 URDO Osazeni stojat. obrub. bet. bez opéry,lože z 812,5 m 190,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb
21 938 90-9611.R0O Odstraněni nánosu na krajnicích ti. do 10cm m2 55,00
22 93890-9111 ROD Odstraněni nánosu s povrchu podkladu štěrkového m2 15,00
23 938 90-9311 .R00 Odstraněni nánosu z povrchu podkladu živiceJbeton m2 10,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb
Díl: 97 Prorážení otvorů
24 979 08-7213.R00 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky t 840,00
25 979 08-1111 ROD Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 285,00
26 979 08-1 121.R00 Připlatek k odvozu za každý dalši 1 km t 18,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: M46 Zemní práce při montážích

Řezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8
27 460 03-0081.RT2 cm m 185,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích
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