
SmOouva o dáo
opravy asfaltových povrchů místních komunikací

Objednatel:

Město Soběslav
se sídlem: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
Zastoupené: Ing. jindřichem Bláhou - starostou města
Bankovní spojeni:
Tel. spojení: +420 381 508 124
e-mail: mesto@musobeslav.cz
ID datové schránky:
dále jen: objednatel

a

Zhotovitel:

AKM Tábor s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v českých Budějovicích,
spisová značka C 26914
se sídlem: chýnovská 2217, Tábor 390 02
IČ: 06588581
DIČ: CZ06588581
Zastoupená: jednatelem společnosti, Milena Kobernová
Bankovní spojení:
Tel. l fax spojeni: 777577040
e-mail: akmtabor@seznam ,cz
ID datové schránky:vf7a6j
dále jen: zhotovitel

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem této Smlouvy o dílo je prováděnioprav mistnlch komunikací
(místní komunikace, chod niky, stezky, parkoviště, ...) tj. opravy výtlukŮ a
jiných závad ve sjízdnosti a schŮdnosti na asfaltovém krytu komunikaci,
výškové úpravy uličních vpustia poklopŮ kanalizačnIch šachet na území
města Soběslav, které jsou v jeho vlastnictví, a to vŽdy v místě a rozsahu
specifikovaném objednatelem v objednávce na jednotlivé veřejné
zakázky- Části díla.



Opravy asfaltových povrchŮ( do ti cca 5,5cm) budou prováděny výhradně
technologiíSILKOT,
Závazn Ý techno/oq/'cký postup opravy:
V místě výmolu nebo výtluku je provedena úprava výškového uzpŮsobenI
Šoupat, vpustí nebo šachet, pokud se v místě prováděné opravy nachází.
Po výškové úpravě a technologické přestávce (vytvrdnutÍ betonu,...), se
opravované místo zamete a oČisti od nečistot. V místě poruchy se silniční
kryt komunikace tepelně aktivuje infrazářením, rozruší se a objem výtluku
se doplní ohřátou novou asfaltovou směsi (použiti asfaltového recyklátu je
pro objednatele nepřípustné). Přidaná asfaltová směs se ručně smísí
s tepelně rozrušeným pŮvodním krytem vozovky, opravované m'sto se
pečlivě urovná a zválcuje vibroválcem,

2. ZADÁVÁNÍJEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA

Pro účely této smlouvy o dílo objednateldefinuje dňčičást díla jako
objednávku provedeníoprav místnich komunikaci na území a ve vlastnictví
města Soběslav (čl.1 této dohody). výzva k podáni návrhu na provedení
dÍIČÍ části díla je vždy písemná.

3. LHŮTA ZHOTOVENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje realizovat požadované práce vždy dle dohody se
zadavatelema to v co nejrych|ejšímtermínu s ohledem na nepřízeň počasí,
nejpozdějivšak do 31. 7. 2021.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve
výši 226.356 KČ bez DPH. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

V případě změn díla (méněprací Či víceprací) se k jejich oceněni použije
rozpočet, který je přilohou této smlouvy

Na základě předání rea|izovaného díla si zhotovitel vystaví fakturu se
splatnosti14 dni, Objednavatelsezavazuje k řádné a včasné úhradě přijaté
faktury zhotovitele.



5. ZÁKLADNÍ VZTAHY ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE
V PRŮBĚHU PLNĚNÍ

5.1 Pro řádné plněni díla zhotovitelem je objednatel povinen předat
zhotoviteli staveniště,

5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v souladu s platnými
předpisy o bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochraně.

6. ZÁRUKYZA DÍLO

Za kvalitu provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 24
měsíců od data potvrzení protokolu o před áni a převzetí hotového díla.

Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen
nastoupit k odstraněni reklamované vady nejpozději do deseti /10/
kalendářních dnŮ od jejich oznámeni objednatelem, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen
odstranit v nejkratší možné době, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak, O odstraněnívad bude smluvními stranami sepsán protokol.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. V případě nesplnění termínu předáni jednotlivých částí díla
zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objeď nateli smluvní pokutu ve výši 1%
z ceny části díla bez DPH, s ohledem na nepřízeň počasí.
7.2. v přjpadě prodlení objednatele s úhradou faktury za dílo zaplatí
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1% za každý den prodlení
z dlužné částky.

8. ZÁNIK DOHODY

8.1 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této dohody odstoupit v
případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
8,2 V připadě odstoupení od této dohody jsou smluvní strany povinny
vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyp|ývajÍcÍz této dohody do
30 dnŮ od právních účinkŮ odstoupení.
9.6 Odstoupení je účinné nás{edujÍcÍ den po doručenÍodstoupení druhé
smluvnIstraně.



9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany proh|ašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanoveni
právních předpisŮ a udě|uj,isvo|eni k jejich užitia zveřejnění, bez stanoveni
jakýchkoliv dalších podminek. Učastnici této dohody po jejím přečteni
proh|ašujj, že jejímu textu porozuměli a že uzavřeni dohody tohoto znění
je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vŮle, který neničiněn v tisni,
za nápadně nevýhodných podmineka na dŮkaztoho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne: 15 U6. 2021 VTáboře dne: At G. ú'2 '1

Za objednat"1"'

Ing'. Jindřich Bláha
starosta města

Za zhotovitele

Milena Kobernová
jednatel společnosti
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