
ěsto Mohelnice 5íj Mohelnice

SMLOUVA O DÍLO
„Mohelnice, Na Zámečku oprava chodníku - pare. č. 1518 kú Mohelnice “

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice

IČ: 00303038

Zastoupený: Ing. Kuba Pavel - starosta

- technicky dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Michek, vedoucí oddělení rozvoje a investic 
tel.: 583 452 187 Email: michekp@mohelnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice 
číslo výdajového účtu: 27 - 1905690389/0800

2. Zhotovitel: AVJ-STAVBY s.r.o.
Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 03199339 
DIČ: CZ03199339

Zastoupený: Andrej Peňák - jednatel

- kontaktní osoba ve věcech technických 
Andrej Peňák, jednatel
Tel.:605 304704 email: a.penak@avj-stavby.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. - pobočka Svitavy 
Číslo účtu: 271946180/0300

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je provedení stavby „Mohelnice, Na Zámečku oprava chodníku - pare. 
1518 kú Mohelnice“ - v souladu a podle:

a) výkazu výměr s podrobným popisem dodávek a prací,
b) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech 

ČSN.
2. Zhotovitel se zavazuje provést tuto stavbu vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
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3. Dodávkou stavby se rozumí stavební i technologická část stavby. Jde o úplné a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla vč. provedení všech 
dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.

4. Stavební práce budou zahrnovat opravu přístupného chodníku ležícím na pozemku pare. č. 
1495/1 a 1518 kú Mohelnice.

5. Práce budou spočívat v odstranění stávajícího chodníku včetně konstrukčních vrstev, zhotovení 
nových konstrukčních vrstev, osazení nových obrubníků a zhotovení nových dlážděných povrchů. 
Součástí budou i terénní úpravy. Veškerý betonový odpad a výkopek bude uložen na skládce 
objednatele. Nebezpečný odpad bude uložen na skládce k tomu určené na náklady zhotovitele. 
Práce budou provedeny v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 10.08.2017.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Doba předání a převzetí staveniště: 
Termín zahájení předmětu plnění: 
Termín ukončení předmětu plnění: 
Lhůta pro předání a převzetí díla: 
Počátek běhu záruční lhůty:

01.09.2017
02.09.2017
30.09.2017
03.10.2017 
03.10.2017

2. Prodlení zhotovitele s provedením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu prodlení na straně 
objednatele.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou 
(dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:

Celková cena za dílo 
(zaokrouhlit na celé koruny)

bez DPH 105 317,06 Kč

DPH 21% 22 116,58 Kč

s DPH 127 433,64 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému zhotovení díla.

2. Pokud není stanoveno jinak, je cenová nabídka stavby vytvořena s využitím výkazů výměr 
zpracovaných zadavatelem. Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném 
důsledku obsahují celkové náklady - cenu za práce dle předané projektové dokumentace a 
podmínek zadávacího řízení.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude její cena stanovena dle cenové úrovně RTS platné ke dni uzavření smlouvy a snížena o stejné 
%, které bude vypočteno z poměru celkové vysoutěžené (smluvní) ceny díla a předpokládané ceny 
díla.

4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k provedení díla bez vad. Celková 
cena obsahuje také:
• zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
• poplatky - za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojené se stavbou,
• provedení předepsaných technických zkoušek únosnosti pláně a konstrukčních vrstev,
• náklady na vytyčení sítí,



Uvedené položky jsou rozpuštěny v položkách výkazu výměr a v položce vedlejších rozpočtových 
nákladů.

5. Oceněný soupis prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení - položkový rozpočet včetně výkazu 
výměr je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1 smlouvy.

7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla až po řádném dokončení a převzetí 
celého díla, po odstranění všech vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Konečná faktura bude 
vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 30 kalendářních dnů.

8. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za 
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění požaduje z výše uvedených 
důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla a neprodleně informovat 
objednatele o jakékoliv změně týkající se díla, včetně termínů plnění, a to minimálně 3 pracovní 
dny před uskutečněním změny.

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s prováděním díla včetně 
protokolů o výsledcích hutnících zkoušek, prohlášení o shodě použitých materiálů, dokladů 
o likvidaci odpadů a kopii stavebního deníku. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele 
kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.

3. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.

VI. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den po 
doručení reklamace. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu 
objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 
nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. V případě, že zhotoviteli brání v nastoupení na odstranění reklamované vady objektivní 
podmínky, je povinen tyto podmínky objednateli prokázat a současně navrhnout nejbližší možný 
termín odstranění vady.

3. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího 
nahlášení. Vada musí být odstraněna neprodleně.

4. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují.

5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je 
objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady 
spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele.

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo části díla, je objednatel oprávněn uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u 
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu určeném touto smlouvou nebo 
sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení.

5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele



smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
6. V případě neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitelem, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ a při 
opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný 
případ.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským 
zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zakázky, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému 
provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla potřebné.

3. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, 

prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, 
na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

6. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že 
nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ 
objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou 
jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení 
nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a 
požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

7. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 
vyhotovení obdrží zhotovitel.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.

9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.08.2017

V Mohelnici dne: Ói-Ojt,

zhotovit
Bc. Andrej Peňák 
jednatel

Í AVřSŤAVBY *.«.<> Ai Uf&krounská 404/36, 566 03 Svitavy 
! IČO: C31 99 339, DIČ: CZ 031 99 339 

lei.: 605 304 704, 603 193 204 
j avj@avj-stavby.cz, wvyw.avj-stavhy.cz ;
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01082017 Mohelnice, Na Zámečku oprava chodníku - kú Mohelnice

Objekt: SO 01 Oprava chodníku

Rozpočet: 01.1 Oprava chodníku

Objednatel: Město Mohelnice IČO: 00303038

U Brány 916/2 DIČ CZ00303038
78985 Mohelnice

Zhotovitel: AVJ-STAVBY s.r.o. IČO: 03199339

Lanškrounská 404/36 DIČ: CZ03199339
56802 Svitavy-Předměstí

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 97 317,06

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 8 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 105 317,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 105 317,06 CZK

Základní DPH 21 % 22 116,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 127 433,64 czk

v

AVJ-STAVBY s.h.o.®
Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitaw 
“0_ 031 99 339, DIČ: CZ 031 99 339 

I Jel : 605 304 704, 603 193 204

dne

Za zhotovitelé- Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 2 993,90 3

11 Přípravné a přidružené práce HSV 31 550,29 30

5 Komunikace HSV 40 815,96 39

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 21 956,91 21

VN Vedlejší náklady VN 8 000,00 8

Cena celkem 105 317,06 100
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Položkový rozpočet

S: 01082017 Mohelnice, Na Zámečku oprava chodníku - kú Mohelnice

0: SO 01 Oprava chodníku

R: 01.1 Oprava chodníku

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 2 993,90

1 181301102 Rozprostření ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2 m2 45,21000 49,90 2 255,98

Položka pořadí 4 : 130,10ÓOO 130,1

Položka pořadí 10 : 84,89000*-1 -84,89

2 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 45,21000 15,00 678,15

Položka pořadí 1 : 45,21000 45,21

3 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,90420 66,10 59,77

Položka pořadí 2 : 45,21000*0,02 0,9042

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 31 550,29
4 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 130,10000 35,80 4 657,58

130,1 130,1

5 113107510 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl. 10 cm m2 130,10000 137,00 17 823,70

Položka pořadí 4 : 130,10000 130,1

6 113202111 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 75,62000 58,00 4 385,96

75,62 75,62

7 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 78,31190 26,30 2 059,60

Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 29,27250 29,2725

Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 28,62200 28,622

Dem.hmotnost položky pořadí 6 : 20,41740 20,4174

8 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 391,55950 6,70 2 623,45

Položka pořadí 7 : 78,31190*5 391,5595

9 979990113TOO Poplatek za skládku suti t 78,31190 0,00 0,00

Položka pořadí 7 : 78,31190 78,3119

Díl: 5 Komunikace 40 815,96
10 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 84,89000 121,05 10 275,93

84,89 84,89

11 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 84,89000 201,00 17 062,89

Položka pořadí 10 : 84,89000 84,89

12 59245304RR01 Dlažba BEST BEATON přírodní 20x10x6 m2 84,89000 158,76 13 477,14

Položka pořadí 10 : 84,89000 84,89

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 21 956,91
13 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opérou.lože z C 12/15 m 76,70000. 198,58 15 231,09

84-1,3-2-2-2 76,7

14 59217420 Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní kus 76,70000 87,69 6 725,82

Položka pořadí 13 : 76,70000 76,7

Díl: VN Vedlejší náklady 8 000,00
15 005121010R1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00
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