
Smlouva o dílo

číslo smlouvy: SMLO-333/1225/200/20/2019

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 252 53 
361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
1441, zastoupená ln^MartinerjU<virencemJak^hotoviteUdále jen „zhotovitel“), bankovní účet

vedený

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, 
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodrwweistříki^vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu^^^^^^l^^^^^ Email:1
zastoupená Ing. Jiřím Synkem - na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako 
objednatel (dále jen „objednatel“)

ČI. I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v provedení stavebních prací na akci „Modernizace silnice Semín - Břehy, Oprava 
objízdných tras v rámci stavby“ (dále jen „dílo“).

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu díla 
(jak je definována níže).

ČI. II.
DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v 
době plnění, (jak je definována níže).

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.
3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

čl. III.
CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši 430.360,80,- Kč (slovy: čtyřistatřicettisíctřistašedesátkorunčeských a 
osmdesáthaléřů) bez DPH (dále jen „cena“).
DPH 21 % činí: 90.375,77,- Kč (slovy: devadesáttisíctřistasedmdesátpětkorunčeských a 
sedmdesátsedmhaléřů).
Celková cena včetně DPH činí: 520.736,57,- Kč (slovy: 
pětsetdvacettisícsedmsettřicetšestkorunčeských a padesátsedmhaléřů).

2. Cena za dílo uvedená předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si 
ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta 
v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani



jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či 
obecně závazných právních předpisů povinen.

3. Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na 
výše v záhlaví uvedený bankovní účet zhotovitele.

ČI. IV.
DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 31. 12. 2019 (dále jen „doba 
plnění“).

ČI. V.
VLASTNICKÉ PRÁVO

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. 

Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem 
díla.

ČI. VI.
ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět smlouvy smluvní záruku v délce 24 měsíců.
2. V případě, že budou objednatelem po převzetí předmětu smlouvy na tomto zjištěny vady, má 

objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona č. 
89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

ČI. VII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší 
smluvní strany této smlouvy předávací protokol.

2. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné 
listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

ČI. VIII.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na 

vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný 
stav prováděného díla.

ČI. IX.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této 

smlouvy.

ČI. X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se 
objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním 
staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a



zaplacení smluvní pokuty.

ČI. XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom originále.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 

nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této 
smlouvy zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k 
této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či 
nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto 
nahrazovaného ustanovení.

6. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3) občanského zákoníku, s dodatkem 
nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření 
této smlouvy.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Pardubicích dne:
Za objednatele:

12. 12. 2019 V Pardubicích dne: 12 12. 2W 
Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Chládek a Tintěra. Pardubice a.s. .
Pardubického kraje

Ing. Jiří Synek, náměstek 
technický náměstek

Ing. Martin Kvirenc, 
předseda představenstva



Aspe*
Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Soupis objektů s DPH
Stavba: MS1908 - Modernizace silnice Semín - Břehy
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 
OC+DPH:

430 360,80 
520 736,57

Objekt OC+DPH
SO 003 Všeobecné a předběžné položky pro SO 103 15 000,00 3 150,00 18 150,00
SO 103 KOMUNIKACE KM 415 360,80 87 225,77 502 586,57



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky®»Aspe*
Stavba: Modernizace silnice Semín - Břehy SO 003 15 000,00
Rozpočet: Všeobecné a předběžné položky pro realizaci objízdných tras

Pnř ři«tln Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 ■W 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a prácei 2j 02730| POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kpl r 1,000 5 000,00 T" 5 000,00 |

5 x kopaná sonda o velikosti 1 x 1 x 1 m 
na zjištění průběhů inž. sítí
1=1,000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

I 6| 03720| POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR | 1,000 5 000,00 10 000,00
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 
(i pěší) na staveništi a nezbytné značeni a opatření vyplývající z požadavku BOZP na 
staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 
záchranné služby.
Pevná cena.

Délka stavby: 0,299 km.
1=1,000 [A]

úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na 
regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé 
resp.vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné 
dopravní opatření. Případné více náklady z důvodů ztížení stavby částečným či plným 
provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen 
položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky<5jAspe*
Stavba: MS1908 Modernizace silnice Semín - Břehy SO 103 415 360,80
Rozpočet: SO 103 KOMUNIKACE KM 1,840 - 2,139

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 40 743,00

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 271,620 150,00 40 743,00 |
2,0 Vm3
Odstraněni pro sanace krajnic
ti. 150 mm. šířka 1,2m + ti. 300 mm. šířka 1,2 m
(60.0+30,5+48.0+82.5 +30) *1.2m = 301.8m2 * 0.45ti. * 2,0t/m3 =248.985t

1 Zemní práce 90 708,67

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 135,810 231,00 31 372,11

Odstranění pro sanace krajnic
tl. 150 mm. šířka 1.2m + ti. 300 mm. šířka 1.2m
(60.0+30.5+48.0+82.5+30) *1,2 m = 301,8 m2 *0.45tl=135.81 m3

3l 11372| FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 27,650 1 170,00 32 350,50
celoplošné frézování tl. 10 mm (napojení na stávající stav)

(60,0+30,5+48,0+82,5 +30) *1,1 m = 276,65 * 0,10tí. = 27,665 m3

6|12922| ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 125,750 40,00 5 030,00
komunikace
(60,0+30,5+48,0+82.5+30)*0,5= 125,75 m2

7 173103| ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 18,863 216,00 4 074,41
komunikace
(60,0+30,5+48,0+82,5 +30) * 0,5 = 125,75* 0,15 =18,863m3

Š| 18110| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 301,800 13,00 3 923,40
komunikace
(60,0+30,5+48,0+82,5+30 )*1,2 = 301,8 m

| 9l 18232| ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 377,250 23,00 8 676,75
komunikace
(60,0+30,5+48,0+82,5+30) * 1,5 = 377,25m2

| ÍĎ1 18241| ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 377,250 14,00 5 281,50
komunikace
(60,0+30,5+48,0+82,5+30) * 1,5 = 377,25m2

11
5_________ Komunikace______________

563301A IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 133,924
____________ 256 346,63
876,00 I 117 317,42



sanace kraje vozovky ŠD 0/63 ■
tl. 300 mm, šířka 1,2m 
301,8*0,3=90,54 A

tl. 150 mm, šířka 0,1,15 m 
289,225*0,15=43,384 B

Celkem: A+B=133,924m3
14 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0.5KG/M2 M2 289,225 15,00 4 338,38

komunikace
(60.0+30,5+48,0+82,5 +30) *1,15 = 289,225 m

15 572213| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 276,650 12,00 3 319,80
komunikace
(60,0+30,5+48,0+82,5 +30) * 1,1 = 276,65 m

ÍŠl 574A34| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM M2 276,650 202,00 55 883,30
komunikace
(60,0+30,5+48,0+82,5 +30) *1,1 = 276,65 m

19 574E58 R ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 289,225 261,00 75 487,73

komunikace
(60,0+30,5+48,0+82,5 +30) *1,15= 289,225 m

Ostatní konstrukce a práce 27 562,50
25|919111| ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | 262,500 | 59,00 | 15 487,50

Řezaná spára do asfaltu do 40 mm
podélná spára
60,0+30,5+48,0+82,5 +30 = 251,5 m 
napojení na stáv. stav
10x1,1 = 11m
Celkem: 262,5m

| 26| 931324| TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 400MM2 M | 262,500 | 46,00 | 12 075,00 |

Modifikovaná zálivka spár za tepla - těsnění obrusné vrstvy na napojení na stávající stav

podélná spára
60.0+30,5+48,0+82,5 +30,0= 251,5 m 
napojeni na stáv. stav
10x1,1 = 11m
Celkem: 262,5m


