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Smlouva o dí lo

I . Smluvní  strany

objednatel:  Š vehlova střední  š kola polytechnická Prostějov

se sí dlem: nám. Spojenci2555lI7,796 01 Prostějov
zastoupená: 

IČ : 005 66 896
DIČ : CZ00566896
bankovní  spojení :  

dále jen ,,objednateť '

a

Zhotovitel:  Stavební společ nostNAVRÁTIL' s.r.o.

Zapsanáv obchodní m rejstří ku u KS v Brně, oddí l C, vlož ka]336

se sí dlem: Vapenice 1712970,196 0I  Prostějov

provozovna: Majakovské ho 41204,798 I I  Prostějov 6

zastoupená: 

IČ o :  46912 O21

DIČ : CZ46972O2I

bankovní  spojení :

dále jen ,zhotovitet'

uzavřeli dneš ní ho dne dle ustanovení  zí kona č . 89l20I2 Sb., obč anský zákoní k, v platné m

znění  (dále jen,,obč anský zákoní k") tuto smlouvu:

I I . Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje prové st pro objednatele dí lo:

,oOprava pří jezdové  plochy a Ystupu do objektu Š kolní  j í delny a Domova
m| áďeŽe, Vojáč kovo nám. 4í

a to tak, aby toto dí lo slouž ilo své mu ú č elu' v rozsahu a kvalitě stanovené  smlouvou a

rozpoč tem.

objednatel se zavazlje poskytnout náleŽitou souč innost při provádění  dí la' řádně provedené

dí lo převzí t a zftotoviteli uhradit smluvní  cenu za podmí nek a v termí nu smlouvou
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sjednaných. Za náIež itou souč innost Se v té to smlouvě považ uje vč asná komunikace,

spolehlivost při spolupráci a ochota ke kompromisů m.

Zhotovitel se zavazrlje prové st pro objednatele dí lo svým jmé nem a na vlastní  zodpovědnost,

bez vad a nedodělků  ve smyslu obecně závazných právní ch předpisů , ve smluvené m termí nu,

na své  náklady.

Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo v souladu s technickými normami vztahují cí mi se

kprovedení  zakázky á obecnc závaznými právní mi předpisy Č eské  republiky, platnými v

době provedení  dí la.

Zhotovitel Se zavazlje vystavit v pří padech stanovených obecně závaznými právní mi

předpisy prohláš ení  o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědč ení  o jakosti k rybraným

áruhů m materiálů , strojů  a zaÍ í zení  zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které

předá vjednom lyhotovení  objednateli souč asně s předání m dí la.

I I I . Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodrŽet termí n dokonč ení  apŤ eďání  dí la do 04. I0- 202I

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veš ker; ich okolnostech, které

mohou mí t vliv na termí n provedení  dí la.

V pří padě, Že bude Zhotovitel v prodlení  s dokonč ení m dí la' které  Zhotovitel vlastní m

;ednanim zavinll,je objednatel oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli zap| acení  smluvní  pokuty

ve ýš i 0,!oÁ zcelkové  ceny dí la s DPH zakaž dý započ atý den prodlení .

[V. Cena dí la

objednatel se za ní ž e uvedených podmí nek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní

ceilI zaŤ áďné  provedení  dí la ve qiš i:

477 815,32Kč  bez DPH

2I%  100 353,82 Kč  DPH

celkem 578229,14Kč  vč etně DPH
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V. Platební  podmÍ nky

Úhrada Cen> I  Za dí lo bude prováděna objednatelem na základě Í ádných daňovych dokladů
rr'star ených zhotovitelem na základě skuteč né ho rozsahu dí la.

Splatnost reš keých daňoých ú č etní ch dokladů  je stanovena 10 kalendářní ch dní  ode dne
doruč ení  objednateli. Dnem ú hrady se rozumí  den, kdy byla celková ú č tovaná č ástka
prokazatelně odepsána z ú č tu obj ednatele.

YI . Záru.kaza dí lo

Stavební  společ nost NAVRATIL s.r.o. poskytuje ve smyslu ust. $ 2113 NoZ objednavateli
zé nlku za jakost předmětu dí la v dé lce 24 měsí ců  za předpokladu splnění  podmí nek pro
uplatnění  záruky.

YI I . Záv é reč ná ustanovení

Smlouva se uzaví rá na dobu urč itou a mů Že být ukonč ena dohodou smluvní ch stran. Pfi
ukonč ení  smlour.y jsou smluvní  strany povinny vzájemně r,ypořádat své  závazky, zejmé na si
vrátit věci předané  k provedení  dila, r,yklidit prostory poskytnuté  k provedení  dí Ia a mí sto
provedení  ďí la a uhradit veš keré  splatné  peněž ité  závazky podle smlour,y;  zánikem smlour,y
rovněŽ nezanikají právana j iž vzn1klé  (splatné ) majetkové  pokuty podle smlouvy.

Měnit, doplňovat nebo zruš it tuto smlouvu je moŽné  jen formou pí semných dodatků , které
budou platné  po podpisu oprávněných zástupců  obou stran'

Smlouva je r,yhotovena ve dvou stejnopisech' přič emž  kaž dásmluvní  strana obdrž í po jednom
qitisku.

Pří lohou Smlouvy je cenová nabí dka prováděné ho dí la'

Smluvní  strany prohlaš ují ' ž e je j im znám celý obsah smlour,y a ž e j i uzavřely na základě své
svobodné  aváž né  vů le a na ďtlkazté to skuteč nosti připojují  své  podpisy.

V Prostějově dne: 14. č ervence2021

za objednatele: za zhotovitele:
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/ Polož kový rozpoč et stavby

Stavba: Ba_016at2l Š vehlova sŠ P Prostějov _ zpevněné  plochy

objekt:  01 Zpevněné  plochy

Rozpoč et:  1 zpevněné  plochy - rekonstrukce

Objednatel: lČ o

DlČ

Zhotovitel: Stavební  společ nost NAVRÁTIL, s'r.o'

Vápenice 1712970

lČ o: + aglzozt

DlČ : cZ46972o21
796 01 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 369 679,41

PSV 85'196,25

MON 14 550,00

Vedlejš í náklady 8 449,66

ostatní  náklady 0,00

Celkem 477 875,32

Rekapitulace daní

Základ pro sní Ženou DPH 1s% 0,00 czK

Sní Žená DPH 15 Yo 0,00 czK

Základ pro základní  DPH 21 % 477 875,32 CZK

Základní  DPH 21 % 100 353,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 czK

Gena celkem s DPH 578 229,14 czK
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Rekapitulace dí lů

č í slo Název Typ dí lu Celkem ot
TO

,| Zemní  práce HSV 53 433,76 11

2 Základy a zvláš tní  zakládáni HSV 5 050,50 1

3 Svislé  a kompletní  konstrukce HSV 35 730,2A 7

5 Komunikace HSV 151 050,65 32

8 rrubní  vedení HSV 20 842,50 4

91 )oplňují cí  práce na komunikaci HSV 41 057,42 I

99 Staveniš tní  přesun hmot HSV 17 149.89 4

767 Konstrukce zámeč nické PSV 85196,2a 1E

M21 ElektromontáŽe MON 14 550,0C

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 45 364,49 c

VN Vedlejš í  náklady VN 8 449'6 2

Cena celkem 477 875,32 100
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Š vehlova sŠ P Prostějov - zpevněné  plochy

Zpevněné  plochy - rekonstrukce

P.Č Č í slo ooloŽkv Název poloŽkv MJ MnoŽství Cena /  MJ Celkem
Dí l ,l Zemní  práce 53 433.76

1 112201101 odstranění  pařezů  pod ú rovní , o prů měru 't0 - 30 cm kus 2,00000 302,50 605,00

2 113107132 odstranění  podkladu pl.20o m2, bet.prostý t l'25 cm m2 22,00000 995,00 2í  890'00
1 13107 141 odstranění  podkladu pl. do 200 m2, ž ivice tl. 5 cm m2 1 90,46000 BB,OO 16 760,48

4 113202111 Vytrhání  obrub obrubní ků  silnič ní ch m 27,6000c 85,80 2 368,08

5 122201101 odkopávky nezapaž ené  v hor. 3 do'100 m3 m3 5,60000 188,00 1 052,80

6 122201109 Pří platek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 5,60000 36,90 206,64

7 '139601 í  03 Ruč ní  výkop jam' ýh a š achet v hornině tř. 4 m3 '1,85000 1 678,00 3104,30
8 162701101 Vodorovné  přemí stění  výkopku zhoÍ .1-4 do 6000 m m3 7,45000 192,50 1 434,13

I 167101101 NakládánÍ  výkopku z hor.1-4 v mnoŽství  do 100 m3 m3 7.45000 264,54 '1 970,53

10 181101102 Uprava pláně v záŤ ezech V hor. 1-4, se zhutnění m m2 24,00000 13,20 316,80

11 1 99000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 7,45000 500,00 3 725,00

Dí l:2 Základv a zvláš tní  zakládání 5 050.50
12 274313611 Beton základových pasů  prostý C 16/20 m3 1,85000 2 730,00 5 050.50

Dí l:3 Svislé  a kompletní  konstrukce 35 730.20
13 900300001 cplocení  z prefabrikovaných desek a sloupků , výš ka 2 m lUU M 0,'1 1000 324 820,00 35 730,2A

Dí l:  5 Komunikace 151 050.65
14 289970111 Vrstva geotextilie Geofi ltex 300glm2 m2 14,00000 55,00 770,0c

1 564871111 Podklad ze š těrkodrti po zhutnění  t louš ť ky 25 cm m2 14,00000 254,50 3 563,0(
'16 581142115 Ký cementobeton' komunikací  skup.1 a2tl.25 cm m2 1 0,00000 919,00 9 190,0(

17 596215021 Kladení  zámkové  dlaŽby t l. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 1 90,46000 260,50 49 614,84

18 59621 5040 Kladení  zámkové  dlaŽby t l. 8 cm do drtě t l. 4 cm m2 14,00000 274.00 3 836,0C

1 596291111 Rezání  zámkové  dlaž by t l. 60 mm m 68,1 0000 232.00 15 799,2C

2C 596291113 Rezání  zámkové  dlaŽby t l. 80 mm m 7,00000 244,50 1 711.5C

21 59245110 DlaŽba sklad. HOLLAND l 20x10x6 cm pří rodní m2 1 99,98300 305,00 60 994,82

22 592451170 DlaŽba HoLLAND l20x10x8 cm pří rodní m2 14,70000 379,00 5 571,3C

Dí l:8 Trubní  vedení 20 842,50
23 8001 I VýŠ ková ú prava kanalizač ní  š achty ks '1,00000 1 600,00 1 600,0c

24 83 1 35001 3 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm m 3,00000 2 645,00 7 935,0C

25 894411020 Vpusť  ulič ní  z dí | ců  DN 450's kal.koš em,s výtokem DN
200, mří ž  lit ina 500x500 40 t ' hl. 1'64 m

kus 1,00000 9180,00 I  180,0C

26 96687 VYBOURANi ULICNiCH VPUST|  KOMPLETNiCH kus 1,00000 'I  580,00 I  580,0C

27 969234 VYBoURANl PoTRUBl DN Do 200MM KANAL| ZAČ m 3,00000 182,50 547.5C

Dí l 91 Doplňuií cí  práce na komunikaci 41057.42
28 s17762111 osazení  leŽat. obrub. bet. s opěrou'loŽezC 12115 m 1 2,30000 319,00 3 923,7C

29 917862'111 osazení  stojat. obrub.bet. s opěrou'loŽe zC 12115 m 43,30000 292,00 12 643,6C

30 s19735',124 Rezání  stávají cí ho betonové ho krytu t l. 15 _ 20 cm m 49,60000 275,50 13 664,8C

3'1 55217472 obrubní k silnič ní  1000/150/250 Š edý kus 61 ,1 6000 177,00 10 825,32

Dí l 99 Staveniš tní  přesun hmot 17 í 49.89
32 )98223011 Přesun hmot, pozemní  komunikace, krý dláŽděný 77,77729 220,50 17 149,89

Dí l:767 Konstrukce zámeč nické 85195.25
33 767001 D+ M posuvné  brány s el. pohonem a vstupní  branky soubor 1,00000 84 400,00 84 400,0c

34 767900040 DemontáŽ oplocení  z pletiva m 3,5000c 227,50 796,25

Dí l:  M21 ElektromontáŽe í 4 550.00
35 21001 Elektroinstalace pro posuvnou bránu soubor 1,0000c '14 550.00 14 550,0C

Dí l:  D96 Přesunv suti a vvbouraných hmot 45364.49
36 1111 odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 37,11 226.00 B 3BB,
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S: Ba-O16at2o Š vehlova sŠ P Prostějov _ zpevněné  plochy

c: 01 Zpevněné  plochy

R: 1 Zpevněné  plochy _ rekonstrukce

rB^

P.č Č í slo ooloŽkv Název ooloŽkv MJ MnoŽství Cena /  MJ Celkem
31 979081121 Pří platek k odvozu za kaž dý dalš í  '1 km t 1 85,58540 15,60 2 895,1:

38 979082111 Vnitrostaveniš tní  doprava suti do 10 m t 37,11708 318,00 11 803,2!

?o 979990112 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 37,1170E 590,00 21 899'0

40 979093'1 1't UloŽení  suti na skládku bez zhutnění t 37,11708 10,20 378,5S

Dí l:  VN Vedleiš í  nákladv I449.66
41 005'12'1 R Zaří zení  staveniš tě Soubor '1,0000c 3 285,98 3 285,9t

42 005 1 2401 0R Koordinač ní  č innost Soubor '1,0000c 5163,68 5163,6t
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