
sMLoWA o DÍLo
uzavřená podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č,.89nu2 Sb., občanského zákoníku, v platném

znění

Číslo sm louty objcdnatele 2l20l 7

Čĺsto smlouvy złrotovitele S l 84ó3-0026

l. Smluvní strany

Objodnrtel: záklrdnĺ škola Mĺj l
se sídleÍn lvt. Chlajnr 2l,37o 05 čeďĺe Budějovice
zastoupená: Hitelem Mgr. Lubošcm Staňkem
lČ:0058l585
D|Ć: CZ0058t585
Bankovní spojení: Českĺł spořirclna
Číslo ůctu: 259854l 379lo8oo

Zhotovilel: swIETELsKY stavebnĺ g.r.o.

se sídlem: Pražslüá tř. 495/58' 37o M České Budějovice
zĺpis v oR Krajského soudu Č.Budejovice, c8o32
zastoup€ná: Robert Běhal' ředitel závodu sPoRT.sTAvBY

Zdeněk Lišką ředitel oblasti Spoĺtovní povrchy
tČ: 48035599
DlČ: CZaE035599
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo úetu: 000000-01 6981 8406/0600

2. Všeobccné smluvní podmínĘ

z.l. Nedĺlnou souěástí smlouvy o dĺlo je nabídka drotovitele, která je uvedena jako přítoha č. l
teto smlouvy- V pochybnostech o obsahu smluvnĺho vaahu se pouäje nejprve zĺlění této
smlouvy, potom nabídka zhotovircle, nedohďnou-li se smluvnĺ srany o někteýh věcech
ýslovně a písemně jinak.

2.2. Dďavatel Ęl důkladně sezĺrámen s podmínkami zadání ýkající ho se předmětu díla a
prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeľe náleŽitosti poüebné pro beaadné drotovení
díla Cena za dĺlo je tĺmto konečná.

2.3- obě smluvnĺ strany sc ve všcch věcech' kterÉ nejsou upraveny pďmĺnkami zadání'
nabídkou zhotovitele nebo smlouvou' řídí příslušnými ustanoveními obchodního ákoníku.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, Że mä uzavřenou pojistnou smlouvu na pojišthí odpovědnoĺi za
škody zpüsobcné drotovitelem třetí osobě minimálně ve výši l 000 000,_ Kč a je povinen po
celou dobu účinnosti teto smlouvy bý pojištěn v uvcdcném roxahu.
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3. Přcdmět plněnĺ

3.l. Pfudmětem plnění je opnrvr povrchů hřišť v roxahu vymezeném zadávací dokumentací -
poloŽkovým ľozpďtem. Součĺíĺí předmětu plnění je ĺéŻ provedení či obsanání veškerých
prací a żlotovení jednotliuých částí' ktere jsou zapotřebí k riplnému provedcnĺ dĺla dle
tohoto odstavce.

3-2. Součástí přcdmětu plnění je rovněŽ likvidace veškeýh odpadů vzĺriklých ěinností
źrotovitele.

3.3. Součástĺ předmětu plnění jsou i veškcľé práce a dďávky související s bezpďnosfirími
opařeními na ochľanu osob a majetku.

3.4. Zám&eĺÍ smlouvy je poskytnout ůplný', plně funkční soubor všcch čĺĺstí díla. Kdykoliv
nejsou některé materiály nebo detaily zobľazeny nebo specifikovány ve smluvnĺch
dokumentech' jsou však zřejmě nezbyĺné pro úplné provedenĺ díla vyžadovaného záměręm
smlouly, zhotovitel dodri veškeľe takové materiály nebo provďe veškerę detailní pľácc jako
součást dí!ą aniż Ę tím vzĺlikly objednatelijakékolidalšĺ náklady.

4. I}obe plnění

4.l. Přodpoklĺidané zahájení dĺla; 3. 7.201.?
Předpokládané dokončení díla bcz vad a nedodělků nejpozději do: l 8. E. 20 l 7

4-2- V přĺpadě posunutĺ termínu zahájení díla z důvodü ktere neleŽí na stnaně zhotovitele' bude o
stejný počet dnĺ' o kteý dojde k Posunutí termĺnu zahájení dílą posunut i termín dokončení
dílą pokud se obě smluvní strany nedohďnou jinak.

4.3. V připadě. že dojde k přerušcĺtí prací na díle zdůvodů' ktere neleŽí na straně ďlotovitelą
bude o stejný počet dnĺ, na }ŕere bude dĺlo přerušeno, posunut i termín dokončenĺ dílą
pokud se obě smluvní stÍany nedohďnou jinak.

5. Cena Dílr

5.l. Cena díla se sjednává jako cena pevná' přiěemŽ její lyše je stanovena úplným azbvaĺlým
rozpočtem ve smyslu $ 2ól0 občanského zákonĺku. Pevnou cenou se přitom ľozumí ceną
ktenĺ je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, ledaže se smlumí sbany dohodnou na
zĺněně ceny díla. Tato dohďa mrlże být provedana Pouze písemným dodatkern k této
smlouvě.

Cenr dĺlĺ ěinĺ:

DPH 2I%:

Celkem s DPH:

l 489 t04'15 Kč bez DPI|

3l27l l.E7 Kč

t tol 81ó'02 Kč

5.2. Cena pokrývá všechny náklady spojené s pľovedením díla nebo rykonáním činností podle čl.
3. smloury. NenĹli příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ccny jednoztačně přiřazcn
konkľétnímu dílěímu plněnĺ nebo není v této kalkulaci uveden, má se zato,źe je zahrnut do
ceny jďnotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na cclkové ceně' není-li z povahy
nákladu zřejmé něco jiného. oMobně se posuzuje přiřazení takových nĺákladů jednotlivým
polož}ám kalkulace.
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5.3. Veškeĺe víceprloc. aĺěny. doplňky ncbo ľozšířcní' ktcré neĘly souěáĺí zadźĺvaci
dokumentace, musí bý väy před jejich ľealizací písemně ďsouhlaseny objednatelem
včctně jejich occnění. Pokud zhotovitcl pĺovode někteľé z těchto prací bez toho, že by jejich
ľozsah a ocenění přďem předloŽíl k odsouhlasení objodnaÍeli, má objednatcl právo
odmítnout jejich úhradu.

ó. Plrt buĺ podmínĘ

6.l. objcdnatel se zavazujc uhradit cenu díla podle ěl. 5. jednorázově beżrotovostním převodem
na bąnkovnĺ ůčet zhotovitele a to až po úplném dokončení a řádném přodání díla, kteĺé
pověřcní zÁstupci obou smluvních stnan písemně potvrdí v pľotokolu o pňevzetí.

6.2. Podkladem pro zaplacení ceny dfla je faktura. Faktuĺa musí obsahovat všechny náležitoĺi
předepsané pľo daňový dokla{ DPH se ve faktuňe uplatní v souladu s příslušným ákonem.
K faktuřc se přikládá kopie protokolu o převzetí díla dle čl. ó.l.

ó.3. Vystavenou fakturu uhnadí objednatel do 2l dnů pojejím doručení

6.4. V případě' Že vystavená faktura nebude obsahovat všcchny náleätosti podle odstavce 62.
smlouvy, ďešle ji objednatel zpět drotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doĘ
k její uhľadě. Splatnost následně lystavené faktuľy je opět 2l dnů po jejĺm doručení.

ó.5. V případě' že objednaneli vzrikne z ujednání podlc této smloury o dĺlo náľok na uplarněĺrí
sankcĺ podle ělánku 9. této smlouvy můŽe bý ze strany objednatele čłĺstka odpovídající výši
těchto sankcĺ zhotovit li odeětcna z do té doby nepĺoplaccných faktur za provodané práce'
pokud se obě smluvnĺ strany nedohodnou jinak.

7. PodmínĘpľováděnídĺle

7.l. Ztolovitcl p'rovádí dílo samostatně a na vlastnĺ zodpovědnost. Při provádění díla je povinen
respektovat všechny obecně zÄvaalé pnńvní předpisy, technické normy a správní alty
váahujĺcĺ se k předmětu díla.

7.2. Použije-li zhotovitel k provďenĺ někteýh částĺ dĺla subdodavaÍele' je povinen je seznámit
se všemi podmínkami provádění dĺla plynoucími r zadávacích podkladů a smlouvy o dílo.
Přenesenĺ jakýchkoli zÄvazkű plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je wči
objednatcl i pnĺvně neúěinrÉ.

7.3. Zhotovitel plně odpovídá za škďy, které rrzliknou při provádění dĺla vlastníkům dotčených
nemovitoslí ncbo jiným osobám, jejichž práva či právem chľáněné ájmy mohou Ęir
prováděním díla dotěeny. älotovitel je povinen pďĺnat si taŁ aby škodám předcházel. Je_li
jiŽ z povahy pľováděného dĺla zřcjmé, źe ke škodám na vlastnicwí nebo k poškozenĺ ájmů
müŁ dojít" je zlrotovitel povinen s dotčenými osobami pňedan projodnat pfiměřenou
nĺłhradu. Zpľoš1ění odpovědnosti za škodu je možné pouzs průl€jzem' Že ke škodě ncdďlo.

7.4- objednatel má právo nepřevzít dílo' pokud není na místě pľovádění díla poliłdelq zejména
neĺrĹli odstraněn ďpad v_zniký činností zhotovitele nebo nejsou ďstľaněné škody vzniklé
při pľovĺíděnĺ dĺla apod.
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8. Splnění povinnosti provést dílo

8.l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech čĺĺstí pHmětu díla a
provodenĺm všech prací, kteĺé se k pHmětu díla váží a ktere woff přodmět smlouly, v
kvalitě odpovídající dohodnutjm podmínkĺĺm a dĺtům obdobného rozsahu a obsalru, bez vad
a nedodělků' Povinnost provést dílo není splněną nenĹli tato skutečnost výslovně
koníatována v ávěrečném protokolu o přďání předmětu díla.

t.2. K převzetí přodmětu díla vyae drotovÍtel objcdnatele písanně buď doručeĺlím výzvy na
adrcsu objodnatele. nebo jím pověřeného złstupce nejméně 5 dní před požadovaným
termínem pfudání.

9. ZĄrúł4odpověđnoĺt ze škody, ođstoupení od smlourry r sanlĺce

9.l. Zlrotovitel plně ďpovídä za škody, kteĺe vzrĺknou objednateli a které majĺ původ ve
vadném, neúplném nebo opożděném plnění zľrotovitele.

9.2. Ztotovitel poskyuje za dí|o uvedené v článku 3- teto smlouvy zńruku v délce ó0 měsíců ode
dne definitivního převzetí díla objednatelcm. Po tuto dobu ďpovĺdá złrotovitel za vady,
ktcré objodnatel distil a vfus reklamoval.

9.3. objednaĺel je povinen zjištěné vady písemně ľeklamovat u ďlotovitele bez Ąĺtočného
ďkladu po jejich zjištěnĺ. V ľcklamaci musí být vady popsńny a uvodeną jak se projewjĹ
Dále v reklamaci může objednatel uvést wé požadavky, jakým způsobem poŽaduje vadu
odstranit ĺrcbo zda poäduje finančnĺ ruĺhradu.

9.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního đnc áľuční lhĘ, přĺěemŽ i reklamacc
odeslaná objodnatelem v poslodnĺ den áručĺrĺ lhůty se povaärje za včas uplatněĺrou.

9.5. Zhotovitel je povincn bez zbytečného prodlení nastoupit k ďstranění ľeklamované vady,
nejdéle však do 14 kalendlĺřních dnů po obdržcĺrí pĺsemné výzvy (např. focová zprávą o.
mail).

9.6. v přĺpadě opńvněné ĺeklamace díla nebo jeho čĺásti v záručni době, zajiĺĺ ďlotovitel
odstranění zjištěné vady v dohďnutcm termínu. 7a ĺedodĺžsní termínu odstraněnĺ
oprávněné reklamované vady je zhmovitel povinen zaplatit objednatcli smluvní pokutu ve
\.ýši 500'- Kč za kar.dý započatý den prodlení. Tato pokua budc drotovitclem zaplacena
nejpozději do 14 kalendářních dnů od data doručcní písemné výzwy k zaplacení pokuĘ,
vydané objednatelem.

9.l. Zhotovitelje povinm objďnateli zaplłit smluvnĺ pokutu za nď,o&?rní termínu dokončení
díla dle čl. 4. ve \^ýši 0J 7o z oelkové částky zahažd'ý započaý den prďlenĺ.

9.8. Pokud dojde k opoŽděné úhradě odsouhlasené faktuľy' uplaÜrí zhotovitcl vůči objednateli
penále ve výši 0'ül 7o z dlužné částLy zal<aźúý zapďaty deĺl prodlení.

9.9. Smluvní strany se dohodly, że rułsledující jcdnání jsou považováĺry a @statné porušcní
smluvnĺch povinností ve smyslu $ 345 obchodnĺho zákoníku a jsou düvodem k odstoupení
poškozené st'rany ď této smloury:

&. Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na ďlotovování Díla a nezahájí je
ani po vlzrłé v přiměřcné lhůtě stanovené objednatelem.

b. Zhotovitel se doslane do prodlení s dokončováním Díla a toto prodlení jc
v détce nejméně l0 dní.

c. Dílo nebude mít zaručcĺré vlastnosti uvedené a požadované v této
smlouvě.
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d. Na zhotovitele bylo lyhlášcno insolvcnění řízcní či likvidace.

9.l0. Právo na úhradu vynaložaných nákladů, na náhradu škody a na úhradu smluvní pokuty není
opnívněným odstoupením od tao smlouvy dotčeno.

l0. ZÓvěľečná urtrnovení

l0.l- Tato smlouva se vyhotovuje vcčtyřech sĘnopisech, znichż źrotovitel obdržĺ jedno
vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

l0.2. Tato smlouva můŽe bý měněna pouze písemnými dodatky podepsanými odpovědnými
zÁstupci smluvnĺch stran.

l03. Účastnĺci pľohlašujĺ, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Učastnĺci drĺle prohlašujĺ' že si smlouw přod podpiscm přeěetli, sjejím obsaheĺn souhlasĺ a
na důkaz toho připojují vlastnoruční podpĺsy.

l0.4. TaŮo smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

l0.5. Zhotovitel se avaanje mít po cclou dobu trvfu'i teto smlouvy a ľealizace jejího předmětu
vhodné pfudmĘ podnikĺĺni tak, aby tato smlouvy mohla Ęit řrádně a včas reďizována

10.6. Smluvnĺ strany vyjadřují svůj beaľýhĺadný souhlas s tĺm' aby bylo plné aění této smlourry'
zveřejněno na intcrnetových stnĺnkách objodnarcle.

l0.7. Nďílnou součástĺ je Příloha č. l -Nabĺdka ďlotovitele

v Č. eudepvicích dne 09.6.20l?

Za objednatele:

Y
'.cl' iĺ'
Úl J.nJ'|:l,i.!

lC:460 35 50ĺ,, uzntsu r5 599
Złl:|adnl Ükola ľviť;j ł

^- 
r4iĺ.slava ChłrJna 2t

É äfr !; ľ-'rfiďä1ä&1i!,,,
Ii.;' 5.]5 ĺo3 2oo

5

t

'j5L
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slETELsKY gtrvebnĺ g.r.o.

PĺaŽskátř.495/58, 370 04 České Buděiovioe

É:4E035599
Dtč: G?48030599

tnvestoľ: zŠ mq !, il. Chlaina 2í, české Buděiovice
Akce: zŠ młĺ l, m.cHLAlNA 2í, čE - opnnvl oĚĺsxÉxo l
sPoRTovNlľto xŘlŠrĚ

REKAPITULACE CENY

so 0í Viceúčolovó hřištä

so 02 oäÉké hřl3tĚ' graflka

Celkem

cma bgz DPH vl(Ü

í í60 509'89 Kě

32E 594'25 Kč

í {89 í0a'í5 Kě

DPH illr

24Íl707'08 Kě

69 004'79 Kě

312711,g7 Rč

C.lhn

ĺ .l0.l2í6'97 Kě

397 590'05 Kč

í 8oí 8íG'02 Kě

$ľmI{f{tt



R

so 0t VícerĹčelové b iště

l 7.amni práce, sportovní povrcbr lĺJnov nĺ' vybĺvenĺ
CelkemMnožslví n.J, CenaPolotka Texl

l 9l9735l l2 Ŕ'eánl sĺ vajicĺho Źivičného kryu hl do l00 mm

2 l l 3 lo7 l42 Odstranlnl podkladu żivičn ch tl l0o mm

3 16270l l05 Vodorovné pemĺstěnĺ do l0000 m v kopku/sypaniny z hoľniny t ' l až 4

ą 16270l t09 P ĺplalek k vodoľoulému p emíslěnĺ v kopku do 10000 m

5 l7l20l20l Ulożenlsypaniny na skládĘ
6 99722lu5 Poplatck za ulożenĺ odpadu z asfaltov ch povľch na skládce (skládkovné)

7 l2220l ! 02 odkopávky a pmkopávky nczapaŽené v hornině tf . 3 objem do !000 m3

8 l2220ll09 P ĺplatek za lepivost u odkopávck v hornině t . l aż 3

9 l3220l l0l l]loubenĺ r h š do 600 mm v hoľnině l . 3 objcmu do l00 m3

l0 l3220l l09 Pľlplatek za lepivost k hloubeniľjh š do 600 mm v htlmině t . 3

t l l 270l l05 Vodorovné p cmĺstěnĺdo l0000 nl v kopku z horniny l?, l aż4

!2 l6270l l09 P iplatek k vodorovnćmu p cmlstčnl v kopku z horniny do 10000 m

l3 l7 l20l20l Ulożeni sypaniny na skládku

l4 l7 l2012l l Poplatek za uloŽen| odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovnć)

l 5 l 8200l l 2 l Plošná pľava tcrénu ze mina tf l až 4

16 5 4E l l l l l Pĺxtklad zľ štčrkodrtč Šo o'lz tI 50 mm

l7 l l3 l5422l Frézovánĺ Živičného krytu' tl. 30 mm

18 5?614632l Asfaltov koberec otev en Aco 8 tl. prťrměr 60 mm, š pfus 3 m

l9 9 t 23 l2l3 Osaizcnl zahradnĺho obrubnlku s bočni opěľou do lože z belonu proslého

20 592l750900obrubník zahradnĺ l000x50x250

Żl 9l699l l2l Loże pod obrubnĺky z betonu prostćho

2Ż 998225l l l P esun hmot pro pozemnl komunikace a l tiŠtě s krytem živičn m

23 SPVYB001 Pouzĺlra prĺl sloupy volcjbal, str etball, včetně montáże

24 sPPov001 Sportovnĺ povrch Porplastic EP l0 mm, barva Červená

25 SPLA|OO1 Lajnovánl h išť - 2x volejbal, 2x sĺrcgtball

26 SPVYB002 Kompletnĺsada na volejbal

27 sPVYB(n3 Kompletnĺ konstrukce na streetbal

il2.00
67,20

-5,45

5.45

_5.45

6,71

r 7e,33

244.13

22,t6

22.t6

22.16

22,16

22.t6

32.25

6?,20

67.20

728.00

720.00

108,00

t08,00

5.60

5.68

6.00

728.00

250.00

2.00

2,00

M

M2

M3

M3

M3
'ľ

M3

M3

M3

M]
M3

M3

M3

T
M2

M2

M2

M2

M

KIJS

M3
'ľ

KIJS

M2
M
SADA
KS

il0.50
224.3 r

321.04

25.1 t

18.49

2 2 8.42

84.82

28.l_í

5 t.53

286. I I
3 t4.6 I

19,47

1 ,0-5

2 5.00

25.9.5

1 0.62
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sPPOVool
sPPOV002

a čištěnĺ spár a vč
Hloubenl r h š do 6(Đ mm v homině t ' 3 objemu do l00 m3

P lplatck za lepivost k hloubenl r h š do 600 mm v hornině t . 3
Vodorovné p cmĺstěnĺ do l0000 m v kopku z horniny t . l až 4
P ĺplatek k vodorovnému p emĺstěnl v kopku z horniny do l00o0 m
UloŻeni sypaniny na skládku
Poplatek za ulożeni odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Plošná ripľava terénu zeĺnina t l aż 4

Podklad ze štěrkodrtě Šo o'lz ĺl 50 mm

Frtzovánĺ betonového krytu. tl. 30 mm

PryŻov!,vyľ,ovnávacĺ povrch ES, 35 mm
osazenl zahradnĺho obrubnlku s bočnĺ opěrou do ložĺ z betonu prostého

obrubnĺk zahľadnĺ l 000x50x250
Lože pod obrubnĺky z bctonu prostého

P esun hmot pro pozemnĺ komunikace 8 lctiště s kľyem żivičn m
Spoľtovnĺ polyuretanov povrch EP, l0 mm. barva čcrvcná
GraÍika

Sazbr DPH DPH celkem
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