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SMLOUVAO DÍLO

a

Správa uprchlických zařízeni MV

UT-19088/2019
Listů: 1, příloh
Nelistinné přílohy:

Smluvní strany:

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12

IČ : 60498021,
doručovací adresa : P.O. BOX llO, 143 DO Praha 4,

0
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, statutárním orgánem

jednající na základě pověření ředitele
(dále jen ,,objednatel")

a
STRABAG a.s., sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744,

odštěpný závod Praha oblast Hradec Králové Kladská 1082, 500 03 Hradec
,Králové

Zastoupená ·

r r!/'ě iĚcecH' : va(x)c/ Fj , - mvm"e>« rl
(dále jen ,, zhotouitel")

uzauírají u souladu s ustanouením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, l) platném znění, tuto

smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy a specifikace

l. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele (na svůj náklad, nebezpečí a
s potřebnou péčí) provést pro objednatele ,,POS Kostelec nad Orlicí - oprava
asfaltového povrchu u vjezdu do areálu" (dále též ,,dílo").
Bližší specifikace předmětu smlouvy:

- Odstranění podkladu frézováním ti. 60 mm a odvoz materiálu -celkem
87 m2 povrchu

- Očištění povrchu - zametení- živičný postřik spojovací do 0,7 kg/m2
- Asfaltový beton ACO ll ti. 60 mm
- Pružná zálivka

2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a způsobem dle položkového
rozpočtu cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2019, kte'ý je jako příloha
č. l nedílnou součástí této smlouvy.

3. Součástí díla je rovněž zajištění a předání všech dokladů potřebných
k řádnému užívání díla v souladu s obecně platnými právními předpisy a
příslušnými technickými normami (zejména: likvidace odpadů).
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4. Zhotovitel prohlašuje a dokládá odbornost, rep. oprávnění vykonávat činnost
dle odst. l v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo za dále sjednaných podmínek od
zhotovitele převzít a zaplatit za něj níže specifikovanou cenu v souladu
s veřejnou zakázkou č.j. UT- 18221 /20 19.

II.
Doba a místo plnění

l. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 60 kalendářních dní od účinnosti
této smlouvy.

2. Místo plnění díla: PoS Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1000, 517 41
Kostelec nad Orlici.

III.
Cena díla a platební podmínky

l. Cena za předmět smlouvy dle nabídky činí:

Cena bez DPH Cena včetně DPH

92 677,50,- Kč 112 139,78,- KČ

2. Celková cena díla dle odst. l je pevná a nejvyšší, a obsahuje veškeré
náklady zhotovitele.

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem, po
převzetí díla objednatelem, která bude doložena soupisem provedených
prací a dodávek odsouhlaseným odpovědným zaměstnancem objednatele.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, dle platných
předpisů. Splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní ode dne jejího
doručení objednateli na fakturační adresu: Pobytové středisko Kostelec
nad Orlicí, Rudé armády 1000, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která
nebude obsahovat některou z náležitostí dle odst. 3. a 4. nebo v níž bude
některá z těchto náležitostí uvedena nesprávně. Do doby doručení
opravené faktury objednatel není v prodlení s úhradou, přičemž po
doručení opravené faktury počíná běžet nová lhůta její splatnosti 2 l dnů.

6. Za den úhrady se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu
objednatele.
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IV.
Podmínky provádění díla

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebou péčí, v kvalitě a v rozsahu
odpovídajícím požadavku objednatele a s v souladu s příslušnými
právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými
dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel se zároveň zavazuje provést
dílo za vynaložení své veškeré odborné péče a za využití svých veškerých
odborných zkušeností a dovedností.

2. Objednatel vykonává dozor zda práce jsou prováděny v souladu se
smlouvou, podle technických norem a jiných právních předpisů. Na
nedostatky zgištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele.

3. Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je
všech oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena
bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle,
nebo provádí-li zhotovitel dílo vadně, v rozporu s požadavky a potřebami
objednatele.

4. Zhotovitel je povinen při provádění prací respektovat požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s naříZením
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Použije-li
zhotovitel k provádění díla třetí osoby. je povinen zajistit, aby tyto osoby
byly odborně způsobilé k činnostem souvisejícím s prováděním díla.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních
zaměstnanců nalézajících se v místě provádění díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plněni této smlouvy získá od objednatele,
nezprostí-li ho objednatel této povinnosti.

V.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a
předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel
v součinnosti s objednatelem předávací protokol, ve kterém bude
zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a
nedodělků včetně lhůt k jejich odstranění, popř. o jiných právech a
povinnostech vyplývajících z odpovědnosti za vady.
V závěru protokolu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá,
nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Předávací protokol podepíší obě
smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu
uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran
v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí.

2. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím
dohodnutého termínu plnění.



3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla
stanovených touto smlouvou, technickými normami a právním předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídce zhotovitele.

4. V průběhu realizace díla jsou odpovědnými zaměstnanci pro věci
technické a pro převzetí díla na straně objednatele: Mgr. Martina
Rašková, vedoucí oddělení ekonomiky a provozu Kostelec nad Orlicí,
tel.: p. J technický pracovník,
tel.: a na straně
zhotovitele'

VI.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

l. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle této smlouvy a dále
podle obecně platných právních předpisů, a v souladu s technickými
podmínkami v době předání.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, která má dílo v době jeho předání objednateli.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku, přičemž záruční doba na

provedené dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná dnem předání a
převzetí díla.

4. V případě výskytu vady má objednatel právo požadovat a zhotovitel
povinnost bezplatně vady odstranit.

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného
odkladu po jejím zjištění písemně doporučeným dopise s dodejkou na
adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž v této
reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada
projevuje.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady
v co nejkratší technicky možné lhůtě od uplatněni oprávněné reklamace
objednatele, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace
zhotoviteli.

7. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit
bezúplatně a bez zbytečného odkladu zhotoviteli místo reklamace
v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.

8. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností
z odpovědnosti za vady příslušná ustanovení občanského zákoníku.

VII.
Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy

l. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle
ČI. II. odst.l. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
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smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH v zákonné výši,
za každý den prodlení až do řádného dokončení a předání díla.

2. Objednatel je dále oprávněn uplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za
každý den prodlení s odstraňováním vad díla (viz č. VI. odst.6)

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody.

4. Nezaplatí-li objednatel faktum včas, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z oprávněné fakturované částky bez DPH za
každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů
ode dne jejich písemného uplatnění.

6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) Zhotovitel je v prodlení s předáním díla delším jak 30 dnů,
b) Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě,
C) Dílo neplni kvantitativní a kvalitativní požadavky.

7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel
bude s úhradou faktury v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu
delší než 60 kalendářních dnů.

8. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující
strany formou doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručení
druhé smluvní straně. V případě, že doporučený dopis o odstoupení
nebude adresátem převzat, má se za to, že doporučený dopis o
odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto doporučeného
dopisu k přeprav poskytovateli poštovních služeb.

9. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé
smluvní straně.

VIII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

2. Ve vztazích touto smlouvou založených avšak výslovně neupravených
se smluvní strany řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zák.

3. Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené
v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož
ke změně adresy došlo, povinen tuto změnu písemně sdělit druhé
straně doporučeným dopise na aktuální adresy.

4. V případě nesplnění této povinnosti se doručovací adresou rozumí
posledně uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí
doporučeného dopisu fikce doručení uplynutím pátého dne od předání
zásilky k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí
jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují
vlastnoručním podpisy a otisky razítek.
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6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle
zákona o registru smluv. Zveřejněni provede Správa uprchlických
zařízení Ministerstva vnitra (objednatel).

8. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě,
označeny pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány
smluvních stran.

Příloha č. l Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.6.2019

vEt2m!.?. Ó.dne ..Q!Ĺ /.01/ 2019

ng. jiří Špaňnel
vedoucí odboru

v .ýĹ...,dn, 4?. /.q7/ 2019

'
u: STRABA
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STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha oblast Hredec Ktá|ové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
Vedoucí OTŮ:

Kontaktní osoba:
Vedoucí provoznj jednotky Rychnov nad
Kněžnou

Nabídku zpracoval:
Kalkulant provozní jednotky Rychnov nad
Kněžnou
J

Naše znäčka: TC-B1-19039995

Pobytové družstvo Kostelec nad Or!ic1
Tř. Rudé armády 1000
517 41 Kostelec nad Orlici

Hradec Králové dne 1062019

Věc: Cenová nabídka stavebních prací
Předkládáme Vám cenovou nabídku na stavbu:

"Oprava vjezdu Kostelec nad Orlicí - asfaltové vrstvy - aktualizace ze dne 17.5.2019"
Nabídková cena pIati pouze pro provedeni díla v rozsahu dle položkového rozpočtu.

Cenová nabídka pian do 31.8.2019
Poznámka:
Naše cenová nabídka zz práce wedené v FrOiOZkOVém rc)zpočtij čin'

Název Celkem částka
1. Oprava vjezdu Kostelec nad Orlici 92.677,50 CZK

SP 1 Oprava vjezdu Kostelec nad Orlici - asfa|tgvé vrstvy 92.677,50 CZK

SP Rekapitulace SP 92.677,50 CZK

Celkem rozpočet 92.677,50 CZK

Částka DPH 21% 19.462,28 CZK

celkem včetně DPH 21% 112.139,78 CZK

V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje přijeti této nabídky
s odchylkou nebo dodatkem. Smlouvu o dílo vyp|ývajjci z této nabídky je možné uzavřít pouze v písemné formě.

V případě dohody o realizaci, terminu nástupu na sepsáni smlouvy o dílo volejte vedoucího provozní jednotky nebo výše
uvedenou kontaktní osobu.

Očekáváme Vaše stanovisko k naši nabídce a těšíme se na možnou spolupráci s Vámi.

S pozdravem
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spn¶nb-'-1 Nabklkový rozpočet - Krycí list 1 /1 10.6 2019
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STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www,strabag.cz

NabÉdkový rozpočet VWB- ,i -3
Stavba: TC·B1-19039995 - Oprava vjezdu Kostelec nad Orlici - asfaltové vrst Nákladové středisko:
Zhotovitel: strabag a.s. ičo. Objednatel: Pobytové dmZstvc Kostelec nad ĺčq:

Odštěpný závod Praha-oblast Hradec DIČ: . . DIČ:Peněznt Us'ii-' Orhci Peněžní .;sta,
Králové ČÍS,Jq UČím Pobytové družstvo Kostelec nad čisio ÚCh,

Kladská 1082 Orlici
SOť) 03 Hradec Kůák:vé Tř. Rudé armády 1000

517 41 Kostelec nad onici

Za 2hotovite|e: Za objednatele:
Tel.:l + . __ _ _ Tel.: e-mail:

OBjEKT: 1 Oprava vjezdu Kostelec nad Orlicí - asfaltové ..

Pořadové č. Kód položky Název položky MJ Množství je CZK Celková cena CZK
1. Oprava vjezdu Kostelec nač! Orlici

1.1. Stavební práce

1 1 1 CKJst'znění Foc:':la'ju t. e? mm 3 m2 87,00 294.60 25.630.20

odvozem do 3 km

1 1 2 Očištěni povrchu zametením m2 87,00 10,40 904.80

1 1 3 Postřik živičný spcjovaci do 0.7 kgkn2 m2 87,00 17,60 1 531,20

1 1 4 Asfaltový beton ACO 11 ti 60 mm m2 87.00 691 30 60143 10

1 1 6 Pružná zálivka m 33,00 135.40 4.468,20

1.1. Celkem Stavební práce
. W _ 92.677,50

1. Celkem Oprava vjezdu Kostelec"f;ad Orlici " Ĺ _ , "' '
mím W m mcu=

92.677,50

SP\\/VVEl-1-3 Nabídkový rozpočet- na výšku 1/2 10.6.2019



STRABAG as
Na Bělidle 198/21
CZ- 150 00 Praha 5

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
wwvv.strabag.cz

)' Oorava vjezdu Koste!ec nad Orlici

Celkan rozpočet l
Částkz DPH 21% i

Celkem včetně DPH 21%

92.677,50 CZK

92.677,50 CZK

19.462,28 CZK

112.139,78 CZK

'V' -—

Miste Datum podpis

Sp\vwb-1-3 Nabídkový rozpočet - na výšku 2 l 2 IQ 0.2019


