
Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Ivanou Buchtovou, ředitelkou
10:70995559
bankovní spojení: Komerční banka, as.
č.ú.: 107-1 587210297/0100
(dále Jen objednatel‘)

a

2. CQLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9

divize Silniční stavitelství — oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava-region
Vysočina

zastoupená Ing. Vítem Weselým, manažer regionu Vysočina
ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Ing. Vit Weselý, manažer regionu Vysočina, na základě plné moci
ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jiří Hladík — hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 370
p. Ladislav Peltán, stavbyvedoucí, tel. 733 780 373

dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
10: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojeni; Komerční banka, as.
č.ú.: 7408-201/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

Smlouvu o dílo
Č.171123114

Čl. I
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastni náklady a na vlastní
nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek stavební práce „Oprava přístupové
komunikace, MS Nové Město na Moravě, Zd‘árská 70“ (dále jen „dílo“) a předá jej objednateli
v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a
zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle či. IV této smlouvy.

Podrobná specifikace činnosti, které dílo zahrnuje, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
(nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku Oprava přístupové komunikace, MS Nové Město na
Moravě, Zďárská 70,).



Či. Ii
Doba plněni

1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončenim a předánim objednateli nejpozději
do 31 .8.2017. Dilo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Realizace díla bude zahájena nejdříve 1.7.2017

3. Dojde-Ii při realizaci díla k prodleni z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn
požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předáni díla dle Čl. II odst. 1 této
smlouvy přímo úměrně délce prodlení.

4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět
nemohl, a která ztíží nebo znemožni provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto
skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

5. Místem plnění a předání díla je Žďárská 70, 592 31 Nové Město na Moravě.

Čl. III
Předání a převzetí díla

I. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě
uvedené v Čl. II odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel
dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-fl zhotovitel, že právo
nebylo uplatněno včas.

3. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol.
K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna Ivana Buchtová,
tel.739 095712,
k předáni díla a podepsáni protokolu je za zhotovitele oprávněn Ladislav Peltán.

4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo Od zhotovitele za podmínek stanovených
touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotoveně dílo
převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

5. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dilo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě
dle ČI. II odst. I této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má
vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předáni a převzetí díla dohodnout
s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. IV
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena dila vč. DPH činí 863 564,-
Kč, slovy: osumsetšedesáttřitisicepětsetšedesátČtyři korun českých (dále jen ‚cena«). Cena

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

2. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele
v průběhu prováděni dila, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny
musí odpovídat zvýšeni hodnoty DPH v závislosti na zvýšeni zákonné sazby DPH. Smluvní strany
sjednávají dále možnost jednostranného sniženi ceny dila ze strany objednatele v průběhu

2



provádění díla. a to v případě sníženi zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musi odpovídat

snížení hodnoty DPH v závislosti na sniženi zákonné sazby DPH.

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném

předáni a převzetí díla. Faktura - daňový doklad (s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty. ve zněni pozdějších předpisů) bude vystavena s datem uskutečněni

zdanitelného plněni 1. —5. dne následujícího po měsíci, kdy byly práce provedeny. Splatnost

faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího prokazatelného

doručeni objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsáni příslušné částky

z účtu objednatele.

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle a zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo

před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo

obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky

ustanovení 5 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet

ne2veřejněný ve smyslu ustanovení 5109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn

postupovat podle ustanoveni 5 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V

takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část

sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet

zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční

závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané

hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní

účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti

finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

čl.v
Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů

předaných mu objednatelem na vlastni náklady a na vlastni odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě

je objednateli předat.

2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují

k realizaci díla.

3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dilo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli

dohodnutou cenu dle Čl. IV odst. I této smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazuji vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost

a informace potřebné pro řádné plněni svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní

strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou

nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Čl. Vl



Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dilo dle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců ode dne převzetí dWa‘
dle ust. Čl. lil odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost. t.
kvalitu použitého materiálu a provedeni dila.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trváni záruční doby. Reklamace vad
vzniklých v záruční době uplatni objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu,
přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

3, Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že
zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí
objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě
nejdéle 10 pracovních dni ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté
s objednatelem.

či. VII
Sankční ujednáni

I. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v Čl. II odst. 1 této
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% Z ceny, a to
za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle či. Vl odst. 4 této
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za:
a) každý i započatý den prodlení

b) každou řádně neodstraněnou vadu.

3. V případě prodleni objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s Čl.
IV odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši
001% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodleni.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. VIII
Ukončeni smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, ato do ukončeni realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu
sjednaném v Čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této
smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v či. IV odst. 1 této smlouvy
za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni
prokazatelného doručeni jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající
nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trváni této smlouvy podle Čl. VIII odst.
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2, resp. ČL II odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby

úplného vypořádáni veškerých závazků z ni vyplývajicích.

či. Ix
Závěrečná ustanovení

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem

s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů. a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této

smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto

informace kjiným účelům, než jek plněni podmínek smlouvy.

2. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů

(jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození) obsažených v této smlouvě

objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedeni evidence a majetkoprávní

agendy, projednáni v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření

smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních

údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu

neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje

zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých

práv podle 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů, ve zněni pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení

podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí

informace týkající se této smlouvy a jejího plněni.

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona Č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (“zákon o registru smluv“).

S. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejněni této smlouvy v centrálním

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“) je Mateřská

škola Nové Město na Moravě, která je povinna tuto smlouvu bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvni strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter

obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštni ochrany.

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Tato smlouva byla sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě

vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení této smlouvy.

9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.



Jo. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku ‚.

Přístupová komunikace, MS Nové Město na Moravě, Zďárská 70“.

II. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli vtísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojuji své podpisy.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne V Jihlavě dne 9.6.2017

Objednatel: Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

‚j
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Stránka I J 2
9.6.2017

CENOVÁ NABIDKAs DPH + ROZPIS DPH

Popis Množstvi Mj. Cena/mj. Cena celk. % DPH Celkem s DPH

a:JOO317O372 - Mateřská škola Nové Město na Moravě,p.o.-Oprava přístupové komunikace MŠ Nové Město na
_‚é, žďárská 70

Objekt: 5001 - Komunikace

- Zemni práce

005 13120íiCm00 Hloubenijam nezapažených vhornině tř. 3obemu 151,000000 m3 118,00 17818,00 21% 21559,78
do 100m3

009 167101101R00 Nakládánivýkopku Z honl-4 v množstvído 100 m3 151,000000 M3 46,00 6946,00 21% 8404,66
003 113107123700 Odstraněni podkladu pr. 200 rn2,kam.drcené 11.20 cm 534,000000 m2 48.00 25632,00 21% 31 014,72
004 113107142T00 Odstraněni podkladu pl.do 200 m2, živice ti. 10cm 534,000000 m2 22,00 11 748,00 21% 14215,08
013 199000005R00 Poplatek za skládkuzeminy 1-4 245,110000 I 10,00 2451,10 21% 2965,83
005 131201109R00 Přplatekzaiepivosu h.oubenijam nezapaženýcn 151.000000 m3 28.00 422800 21% 5115.88

v hornině tř. 3

012 18130110‘RCO Rczprostřenio-n‘ce, rovina, ti 20-2Scr,do 500m2 50.000000 m2 35,00 1800,00 21% 2178.00
0l 00572400 Směs t-avni pakcvé I. běžná zátěž PROF1 2,000000 kg 120,00 2‘0,00 21% 290,40
010 17120l201R00 Uloženlsypaninyna skl-sypanina na výšku přes 2m 151,000000 M3 17,00 2567,00 21% 3106,07
008 152201102R00 Vodorovně přemistěnl výkopku z hor.l-4 do BOrn 151,000000 M3 40,00 6040,00 21% 7308,40
007 162701101R00 Vodorovně přemistěnivýkopku zhor.l-4 do6000 m 151,000000 M3 125,00 18875,00 21% 22838,75
001 001 Vybourání stávajiich obrubníků 284,000000 rn 53,00 15052,00 21% 18212,92
002 002 Vytyčeni stávajiích sili 3,000000 kpl 3600,00 10800,00 21% 13068,00
011 180402111700 Za.oženit‘ávriku parkového výsevem v novině 50,000000 m2 22,00 1100,00 21% I 331,00

Součetza 1-Zemni práce 125 297,10 151 609,49

2- Základy a zvláštni zakládáni

017 583414034 Kamenivo drceně frakce 4/8 B Olomoucký kraj 13,350000 I 396,00 5286,60 21% 6 396,79
016 271531111R00 Spárovánidlažbyšiěrkodrti 534,000000 M3 12,00 6408,00 21% 7753,68
015 215901101R00 Zhutněni podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 534,000000 m2 14,00 7 476,00 21% 9045,96

Součet za 2-Základy a zvláštni zakládáni 19170,60 23196,43

5-Komunikace

013 59245308 Dlažba BEST KLASIKO p.9rodní 2OxlOxS 560.700000 m2 130.00 100926.00 21% 122 120.46
018 596215041R00 Kladeni zámkově dlažby ti. Bombo drtě ti. 5 cm 534,000000 m2 225,00 120 150,00 21% 145 381,50

Součetza 5-Komunikace 221 076,00 257 501,96

63 - podlahy apodlahové konstrukce

022 631571003R00 Násyp ie štěrkopísku 0- 63, zpevňujici 106,600000 M3 751.00 80206,80 21% 9705023
021 631319173R00 Připatekrnazar.ina- l2přehiazeni 53,400000 M3 10.00 532.00 21% 646.14
023 %31313611R00 Směs stmelená cementem SC 0/32 (C 8/IQ) 53,400000 M3 1946,00 103 916,40 21% 125 738,84

Součet za 63 - podlahy apodlahové konstrukce 184 657,20 223 435,21

91 - Doplňujici práce na komunikaci

024 918101111R00 Lože pod obrubniky nebo obruby dlažeb z C 12/IS 17,750000 Mo 850,00 15087,50 21% 18255,88
026 59217472 Obrubnik silnični 1000/150/250 šedý 243,000000 KUS 90,00 21 870,00 21% 26462,70
025 5921747 Obrubnik siinični náiezdový l000/150/150 šedý 6,000000 KUS 80,00 400,00 21% 580,80
027 59217476 Obrubník silničnioblouk šedý 35000000 KUS 333,00 Ii 655,00 21% 14102.55
023 917862111TD.0 Osazeni sloat. obrub.bet. 5 opěrou.‘ožezC 12/15 284,0000-00 206.00 58504.00 21% 70 789,84

Součetza 91 - Doplňujici práce na komunikaci 107 596,50 130 191,77

97 - Proráženi otvorů

031 979088212R00 Nakládáni suti na dopravni prostředky 132,080000 I 151,00 19944,08 21% 24132,34
033 979990001 R00 Poplatek za skládku stavebni suti 132,080000 t 3,00 396,24 21% 479,45
029 979082121800 Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších Srn 132,080000 t 2.00 264,16 21% 319,63
032 379093111800 Uloženisuli naskládku bezzhutnění 132,080000 I 9.00 1188,72 21% 1438,35
028 979082111800 Vnitrostaveništní doprava suti dolom 132.030000 t 16,00 2113.28 21% 2557,07
030 979083117800 Vcdcrovněpřrfsiěnísutiraskiáckudos000m 132.080000 t 86,00 11 358,88 21% 13744.24
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Součet za 97 - Prorážení otvorů

Množství M.j Cena/mj. Cena celk. % DPH Celkem s DPH

35 265,36 42671,09

99 - Staveništní přesun hmot

9980iChDiR03 Přesun hot pro budon zděiě výšky do 6

Součet za 99 - Staveništni přesun hmot

542.630000 I 36,03 20 626.tO

20 626,40

21% 24957.34

24 957,94

Celkem Objekt: SO 01 - Komunikace 713 689,16

CELKEM Stavba: JOO3170372 - Mateřská škola Nové Město na Moravě,, 713 689,16
po-Oprava přístupové komunikace MS Nové Město na Moravě,
Zd‘árská 70

Základ

713 669,16

713 689,16

DPH

149 874,72

149 874,72

Celkem s DPH

863 553,88

863 663,88

Popis

Rozpis DPH:

Typ dané

Základní sazba

CELKEM

863 663,88

% DPH

21%

863 563,88

Počet

34
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