
SMLOUVA O DÍLO

Město Semily
se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111
zastoupené paní Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („Objednatel “)

a

COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005,
zastoupená xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel na straně druhé („Zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace opravy asfaltového povrchu po vybudování 

parkovacích míst v ulici Tyršova dle nabídky v příloze č.1.
1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo 
uvedenou v odst. 1.3.

1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 82.229,20 Kč bez DPH, tj. 
99.497,33 vč. DPH.

1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 30.05.2020.
1.5 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.
1.6 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 100 Kč. 

Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné 
částky.

1.7 Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo po jeho provedení. Objednatel nebude 
Zhotoviteli platit zálohy.

1.8 Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním 
stykem na základě vystavených faktur. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury 
Objednateli.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních 

předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného 

dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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2.4 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy Objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv 
zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

2.5 Tato smlouva byla schválena dne 15.04.2020 Radou města Semily, usnesení č.
200415/RM/176

V Semilech dne 23.4.2020 V Liberci dne 20.04.2020

Objednatel Zhotovitel

Bc. Lena Mlejnková, 
starostka

zástupce společnosti



CO LAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA
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06.04.2020

Měna: Kč
Par. Kod____________ Popis

Stavba: 191243173-8N.21 - Semiily_Zrušení autobusové zastávky v ull. Tyršova -Vícepráce 

Objekt: 1 - Stavba
Etapa: 0 - Vedlejší konstrukce a práce

001 027200001 Pomocné práce zříz nebo zajis regulaci a ochranu dopravy - DIO

Součet za Etapa: 0 - Vedlejší konstrukce a práce 

Etapa: 11 - Zemři práce
001 113151013 Odstranění živičného krytu frézováním bez překážky plocha do 1000m2 tl. 4cm

Součet za Etapa: 1 - Zemní práce

001
002
004

Etapa: 5 - Komunikace
599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou
573211110
577134111

Postřik živičný spojovací s posypem z asfaltu do 0,5kg/m2 
Asfaltový beton ACO 11 + tl. 4cm - (A 50/70) šířka do 3m

Součet za Etapa: 5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
001 919732100 Řezán í podkladu n ebo živičn éh o krytu do h Iq u bky Sem
002 938909311 Odstranění bláta a. hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného vodou

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Množstvi M.j._____________ Cena/m.j.____________ Cena celk.

1,000000 kpl 8 893,00 8 893,00

8 893,00

129,000000 m2 121,00 15609,00

15 609,00

45,600000 m 97,00 4 423,20
129,000000 m2 25,00 3 225,00
129,000000 m2 362,00 46 698,00

54 346,20

45,600000 m 60,00 2 736,00
129,000000 m2 5,00 645,00

3 381,00

Celkem Objekt: 11 - Stavba 82 229,20

CELKEM Stavba: 1912431738N.21 - Semily Zrušení autobusové zastávky v ull. Tyršova - Vícepráce 82 229,20


