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 SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„ Litom ěřice, Jablo ňová - oprava chodníku “  

 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem:     Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČ:   00263958,  

DIČ:   CZ 00263958   

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou 

 
(dále jen „Objednatel “) 
 
 
na straně jedné a 
 
 
Aleš Cikánek   
se sídlem:   XXXXX, 412 01 Litoměřice 

IČ: 67234909 

DIČ:           CZ7507112921 

Bankovní spojení: XXXXX   

 

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva “): 
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1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce 
spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností 
nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.  

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řízení 
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen 
„Výběrové řízení“).  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 
a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže 
v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „Dílo “) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo 
dohodnutou cenu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném 
zejména v:  

2.2.1. příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění obsahující soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Specifikace 
předmětu pln ění“). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
v termínu nejpozději do 10. 12. 2016.  

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 3 
Smlouvy. 

3. CENA DÍLA A PLATBY 

3.1. Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí  

cena v Kč bez DPH:     391.114,32 Kč 

DPH ve výši 21 %:        82.134,01 Kč 

cena v Kč včetně DPH:  473.248,32 Kč 

slovy: Čtyřistasedmdesátt řitisícedv ěstěčtyřicetosm 32/100 korun   

3.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve výkazu výměr, je cenou 
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“). 

3.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz 
a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, 
materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen 
zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení. 

3.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena po ukončení a předání Díla 
jednou splátkou. 

3.5. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

3.6. Faktury musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny 
dle příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Zhotovitel 
předkládá fakturu, včetně jejich příloh, ve 2 (dvou) vyhotoveních. Nebude-li mít faktura 



VZ/050/2016 

  3/5 
 

příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude 
v prodlení s jejím zaplacením.  

3.7. Faktura je splatná do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později 
Zhotovitelem Objednateli písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem 
odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.  

4.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem zápisu 
o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné 
vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu 
o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění.   

5.  ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA 

5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních 
předpisech, Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh, zejména Projektové dokumentaci) 
a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou. 

5.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 
24 měsíců; pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané věci výrobcem 
stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem 
technologického zařízení či jiné věci.  

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.  

15.2 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

15.3 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

11.1. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv “), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní 
v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

15.4 Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

15.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

15.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

• Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění  
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15.7 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 
 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 4. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel  
 
V Litoměřicích dne 4. 11. 2016 
 

 
 
 

............................................. 
Mgr. Václav Červín 

místostarosta                                      

.............................................. 
Aleš Cikánek 
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 Příloha č. 1  

 

Specifikace p ředmětu pln ění 

 

   

 
 

pol. číslo popis položky m.j. množství cena/m.j. cena v K č celk.

Specifikace Vytýčení inženýrských sítí soub. 1,000 2 500,00 2 500,00

11310-6211 Rozebrání betonové dlažby  500/500 m² 265,400 22,00 5 838,80

11320-4111 Vybourání zahradních obrubníku m² 47,900 33,90 1 623,81

11310-7121 Odstranění podkladů z kameniva tl. do 150 mm m² 265,400 132,00 35 032,80

13120-1101 Hloubení rýh a zářezů v hor.č.3 m3 26,540 212,00 5 626,48

13120-1109 Příplatek za lepivost m3 26,540 21,30 565,30

16710-1101 Nakládání výkopku na dopravní prostředek m3 26,540 168,70 4 477,30

16270-1105 Vodorovné přemístění výkopku do 10 km m3 26,540 283,00 7 510,82

18110-1102 Úprava pláně se zhutněním m² 265,400 9,10 2 415,14

11320-1112 Vytrhání silničních obrubníku ležatých m 128,000 68,00 8 704,00

11320-2111 Řezání stávajíciho živičného krytu do 150mm m 128,000 99,00 12 672,00

11310-7143 Odstranění podkladů živičnýchdo 150mm m² 76,400 148,00 11 307,20

17720-1111 Poplatek za uložení na skládce asfalt t 20,055 200,00 4 011,00

17120-1211 Poplatek za uložení na skládce( zemina) t 46,445 150,00 6 966,75

56486-1111 Podklad ze štěrkodrti fr.0-63  tl. 150 mm m² 265,400 132,00 35 032,80

Specifikace Silniční krajník csb 500/250/80 ks 513,000 48,00 24 624,00

Specifikace Obrubník CSB silniční 100/25/10 ks 128,000 104,00 13 312,00

Specifikace Obrubník CSB zahradní 100/20/5 ks 47,900 55,00 2 634,50

Specifikace Zámková dlažba kost šedá 80mm m² 269,400 199,00 53 610,60

91613-1112 Pokládka sil.obrubníku do bet.lože C 20/25 m 128,000 202,00 25 856,00

91623-1213 Pokládka zahradního obrubníku do bet.lože C 20/25 m 47,900 175,00 8 382,50

59621-2213 Kladení zámkové dlažby 80mm vice barev do 300m2 m² 265,400 206,00 54 672,40

91623-1112 Pokládka bet. silničního  krajníku do bet.lože C20/25 m 128,000 169,00 21 632,00

Specifikace Betonové lože pro sil.a zahr.obrubníky  m3 6,330 1 921,00 12 159,93

99822-3011 Přesun hmot t 161,001 186,00 29 946,19

391 114,32

82 134,01

473 248,32

VÝKAZ VÝMĚR

Litoměřice, Jabloňová - oprava chodníku

CELKEM 

DPH 21%

CELKEM VČ. DPH


