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SMLOUVA O DILO

uzavřena podle Občanskeho zakoniku Č 89/2012 Sb
a předpisů souvisejících

Ev číslo smlouvy objednatele 40/1/2019
Ev číslo smlouvy zhotovitele 23-SOD-2019-141 číslo stavby 923119141

OBJEDNATEL MĚSTO JILEMNICE
Masarykovo naměsti 82, 514 01 Jilemnice
ičo 00275808

Zastoupený Mgr Vladimirem Richterem, starostou města
Zastupce oprávněni jednat ve
Ve věcech technických a smluvnich Ing Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku,

tel603520913
DIČ CZ00275808
Bankovní spojeni
číslo účtu
Telefon
E-mail

a

ZHOTOVITEL M — SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČO 4219 6868
zapsaný v obchodním rejstřiku vedenem Krajským soudem v Hradci Kralove
v oddíle B, vložce č 430

Zastoupený Ing Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního zavodu SEVER,
na zakladě pine moci

DIČ CZ421 96868
Bankovní spojeni ‚

číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail

Závod pověřený realizací: M — SILNICE a.s« oblastní závod SEVER
Adresa Hradecka 415, 50601 Jičín

Zastupci opravném jednat
ve věcech technických tel
Odpovědný stavbyvedouci tel
Telefon
E-mail

~yjľ~7~ ~aňEDúčréMi~iiuv~ ______

‚ —~—___—

I Předmětem plněni smlouvy je provedeni dila

Jilemnice — Oprava zpevněné plochy

Rozsah prací je dan přiloženým rozpočtem vychazejicim z cenové nabídky zhotovitele č N23190372
2 Objednatel zadava a zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele výše uvedene dilo Objednatel se za

vazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenove nabídky
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednany termin dokončeni dila
budou řešeny písemným dodatkem k teto smlouvě Ostatni změny je možno sjednat zapisem do stavebního
deníku Tyto doklady jsou potom nedilnou součastí teto smlouvy

3 Objednatel se zavazuje při provadění dila účinně spolupracovat, v dohodnute době dílo převzit a zaplatit
cenu za jeho provedeni

4 Objednatel se zavazuje, že obstara všechny dokumenty a podklady potřebne k provedeni díla
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Termin zahajeni stavby 23 10 2019
Termín dokončeni stavby 29 11 2019

V připadě prodleni objednatele s předanim staveniště‘ nebo se stavebni připravenosti, je zhotovitel oprav
něn dilo dokončit a předat o tyto dny prodleni později než je uvedeno v Čl Ill Přitom zhotovitel nebude v
prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta

v~ V — —~

t1.iV

—- ZkAE‘AIfQI~MI~K I
1 Cena za dilo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na zakladě ce

nové nabídky a činí

Cena bez DPH celkem 132 696,70R~1
DPH 21 % 27 866,31 Kč
Cena díla s DPH celkem 160 563,01 Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem. Objednatel potvrzuje v souvislosti s úpravou režimu přeneseni
daňové povinnosti při poskytnuti stavebnich nebo montážnich prací zakotveně v ~ 92e zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, že není plátcem daně z přidané hodnoty (ve vztahu k danému plněni tedy
nevystupuje jako osoba povinná k dani).

3. Pokud se po uzavřeni smlouvy o dílo v průběhu plněni zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v
době uzavřeni smlouvy předvidat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšeni nákladů
zhotovitele souvisejicich s plněním veřejně zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě
pisemného dodatku ke smlouvě o dilo.

4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnimu rozsahu, nebo o použití jině technologie,
materiálů apod.‘ bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdilu bude určena shodným způ
sobem jako při stanoveni ceny původní.

5. Objednatel prohlašuje‘ že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
5. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčnimi fakturami - daňovým dokladem na základě soupisu

skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Nedojde-li mezi oběma stranami ke shodě
při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených stavebních prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze stavebni práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

7. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do IS dnů od předáni dila.
8, Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má zato, že faktura byla

doručena třetí den po odesláni. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění terminu úhrady faktur ve
splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.

9. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracováni do 5 pracovních dnů
ode dne jejího doručeni.

10. Jestliže dojde k přerušeni prováděni díla nebo k prodlouženi doby jeho prováděni z důvodů, za které neod
povídá zhotovitel‘ má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolnosti
musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodleni s plněním předmětu dila ve smyslu či. VII
odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodleni smluvní pokutu. Pokud je doba prodlouženi
provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

LV
ODPOVĚDNOSTZA VADY

1. Zhotovitel ručí zato, že dilo bude mit v době převzeti smluvně dohodnuté vlastnosti, nebude mit vady, které
by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užíváni k obvyklým nebo smluvně předpokládaným
účelům.

2. Zhotovitel na sebe přejimá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby,
tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební ajinou činnosti třeti osobě.

3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdáni a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předáni a
převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.

4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištěni.

Či.vi.
ZÁRUKA - -- -

1. Záruční lhůta začíná dnem předáni dokončeného dila objednateli.
Délka záruční lhůty se stanovuje na 36 měsíců, na práce provedené zhotovitelem,
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Delka zaručni lhůty se stanovuje na 36 měsíců, na prace provedene zhotovitelem

2 Zaruka spočiva v tom, že zhotovitel zjištěne vady bezplatně odstrani v terminu dohodnutem při reklamač
ním řízeni

3 Každou dalši odpovědnost zhotovitel výslovně odmita Toto se týka zejmena naroků na nahradu škody,
zmirněni škodních nasledků a za nepřime a nasledne škody

4 Zhotovitel neodpovida za škody způsobene vyšší moci Pro účely teto smlouvy se za vyšši moc považují
případy, které nejsou zavisle, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, např válka, mobilizace, povstani, ži
velne pohromy, stavka apod

5 Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat Vady vznikle nevhodným uživanim a zanedbaním údržby nel
ze uznat a nárokovat bezplatnou opravu

6 Zaruka se nevztahuje na škody způsobene jinými osobami před započetím a po předani stavby
7 Na vady díla, vzniknuvši po převzeti díla, způsobene poruchou podkladnich vrstev, ktere zhotovitel nepro

vaděl, špatnou údržbou dila, nasilným poškozenim těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyššim zatiže
nim než bylo stanoveno projektovou dokumentaci, uživanim díla k jiným účelům než je určene, se zaruka
nevztahuje

~
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Smluvní strany se dohodly, že
Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl IV provedena objednatelem v dohodnutem terminu, je zho
tovitel opravněn účtovat smluvní úrok z prodleni ve výši 0,05 % z dlužne častky za každý den prodleni

2 V připadě prodleni s plněnim předmětu díla oproti dohodnutemu termínu dokončení a předaní řadně do
končeneho díla, je objednatel opravněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den
prodleni a zhotovitel se zavazuje ji uhradit

~ črvvlr ;
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Předani staveniště
a) Objednatel je povinen zapisem předat zhotoviteli staveniště způsobile k realizaci stavebních praci, pros
te práv třetích osob, jakož i jiných pravních a faktických vad Toto staveniště objednatel předa k bezplat
nemu uživani na dobu od předaní staveniště do sjednaneho termínu vyklizeni Povoleni k uživani veřejne
ho prostranství a poplatky za ně nese objednatel
K datu předaní staveniště objednatel zajisti vytýčeni
- zakladních směrových a výškových bodů
- obvodu staveniště
- podzemních vedeni, včetně předani vyjadřeni spravců o jejich existenci
- případně dalšich stavbou dotčených zařizeni
b) Zhotovitel neručí za poškozeni podpovrchovych cizích zařízeni, pokud tato nejsou a protokolarně pře-
dana při předaní staveniště
c) Nedodrženi terminu předaní staveniště ze strany objednatele, zaklada pravo zhotovitele přiměřeně pro
dloužit termín dokončeni díla, bez naroku objednatele uplatnit ustanoveni Čl VII odst 2 teto smlouvy
d) Zápis z předáni staveniště se stane nedílnou současti teto smlouvy

2 Dokumentace
a) Objednatel nepředa zhotoviteli projektovou dokumentaci
b) Změny požadovane objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zapisem ve stavebnim deníku,
nebo zakreslenim do stavebniho deniku
c) Změny znamenajici zvýšeni objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení
díla, zakládaji narok zhotovitele na změnu terminu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl VII
odst 2 teto smlouvy

3 Předani a převzetí dila
a) O předani dila, předvedení jeho způsobilosti sloužit svemu účelu a jeho převzeti objednatelem bude se

psan zapis podepsaný oprávněnými zastupci obou smluvnich stran Dokončene dilo převezme objedna
tel nejpozději do 14 dnů od obdrženi výzvy k převzeti Dílči, dohodnute dodavky budou objednatelem
přebírány průběžně, tak jak budou dokončovany

b) Při předáni dila zhotovitel doloží nasledujici doklady
Prohlašení o shodě použitých materialů
Stavební deník

c) Objednatel je opravněn odmitnout převzeti dila, nebo jeho časti pro vady, ktere mu brani v řadnem uži
van i

d) Objednatel není opravněn odmítnout převzetí dila pro zavady, jejichž původ je
- jestliže sam jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
Objednatel neni dale opravněn odmítnout převzetí dila pro ojediněle drobné vady, ktere samy o sobě ani
ve spojeni s jinými nebrani užívání dila funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem
neomezuji

4 V připadě, že objednatel způsobí pozastaveni, omezeni nebo zrušeni stavby, uhradi zhotoviteli naklady,
ktere zhotoviteli v souvislosti s timto pozastavením, omezenim nebo zrušenim stavby vznikly
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5, Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly na vedeni stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány
všechny důležité okolnosti týkajici se stavby a skutečnosti rozhodně pro plněni smlouvy. Objednatel je po
vinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedeně. Objednatel je povinen sledovat zápisy
ve stavebnim deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracov
niho dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasi.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčniho návrhu na objednatele v průběhu provádění
díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnuti o insolvenčním
návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podáni
návrhu na insolvenci do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že to
hoto práva využívá. Obdobně se postupuje v připadě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že
v průběhu prováděni díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od
smlouvy odstoupit.

Či. ix
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽARNÍ OCHRANA -

Zhotovitel na svě náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požárni ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákonik práce č.
262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1935 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných praco
vištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměst
nancům zhotovitele, kteří pracuji na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

ČLX
VŠEOBECNÁ ANZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ N

Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávněni zastupovat smluvní strany sa
mostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanoveni
občanského zákoníku o zastupováni.

2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se
smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.

3. Oprávněni a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Jakékoliv změny čí doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran

pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Zádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipoušti.
5. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smlouvaje vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží Po dvou.
7. Nedílnou součásti této smlouvy o dilo je přiložená položková cenová nabídka.

V Jilemnici dne 22.10.2019 V Jičíně dne 22.10.2019

otovitel

Ing. Martin Šnorbert Ing. Jiř recht
Vedoucí odboru rozvoje, ředitel oblastniho závodu SEVER,
Investic a majetku na základě plně moci

Objednatel
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M - SILNICE a.s.

Měna: CZK

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka I II

22.10.2019

Poř. Kód Popis Množství Mj. Cena/mj. Cena c&k.

Stavba: N23190372 - Jilemnice - Oprava zpevněné plochy

- Zemní práce
002 13273.a
003 17120.a
004 17411.a
005 17581.a

4 - Vodorovné konstrukce
006 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
007 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO

5-Komunikace
008 56330
009 574A04

8 - Trubní vedení
010 87527.a
011 89712

Součet za

Objekt: 01 - Soupis praci
o - Všeobecné konstrukce a práce
001 014101.a POPLATKY ZA SKLÁDKU

Součet za 1 - Zemni práce

960 m3 275,00 2 640,00

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce 2 640,00

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ. I 9,60 m3 770,00 7 392,00
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI 9,60 m3 17,00 163,20
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 3,50 m3 145,00 507,50
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 4,50 m3 770,00 3 465,00

11 527,70

5,10 m3 750,00 3 825,00
17,00 m2 534,00 9 078,00

Součet za 4- Vodorovné konstrukce 12 903,00

DODÁVKA ŠTÉRKODRTI 6,00 m3 650,00 3 900,00
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1 1±, 207 M2 ti. 0,08 M 16,56 m3 5 100,00 84 456,00

Součet za 5 - Komunikace 88 356,00

POTRUBÍ Z TRUB PLAST DN do 200MM 5,00 m 770,00 3 850,00
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 1,00 KUS 13 420,00 13 420,00

8- Trubni vedeni 17 270,00

Celkem Objekt: 01 - Soupis praci 132 696,70

CELKEM Stavba: N23190372 - Jilemnice - Oprava zpevněné plochy 132 696,70




