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SMLOUVA O DÍLO

uzavøený podle dle ustanovení ~ 2586 a násl. Zákona è. 89/20 12, obèanský zákoník (dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel: Mìsto Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo námìstí 82

51401 Jilemnice
IÈO: 00275808 .

Bankovní spojení:
Cislo úètu:
Zastoupené: Ing. Jana Cechová - starostka
Tel.afax:
Kontaktní osoby:

(dále jen jako „objednatel“)

B) Zhotovitel: Stavební firma Preissler s. r. o.
Se sídlem: Víchová nad Jizerou 170

512 41 Víchová nad Jizerou
IÈO: 27479153
DIÈ: CZ27479153
Bankovní spojení:
Èíslo bìžného úètu:
Zastoupený: Vladimír Preissler, jednatel
Kontakt:
Stavbyvedoucí:

(dále jen jako „zhotovitel“)

spoleènì také jako „smluvní strany“

uzavøely níže uvedeného dne, mìsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Realizace mlatové cesty k dìtskému høišti, zámecký park Jilemnice - dokonèení“

2. PØEDMÌT SMLOUVY
Pøedmìtem zakázky je provedení dokonèení mlatové cesty k dìtskému høišti, v souèasné chvíli je v daném prostoru
zapoèata její realizace, která nebyla pùvodním zhotovitelem dokonèena. Dokonèeni mlatové cesty bude provedeno
dle zmìny 02 zpracované

Pøedmìt a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladù:
. Položkový ceník prací dle nabídky zhotovitele
. Situace stavby — zmìna 02

Zhotovitel je odpovìdný za to, že veøejná zakázka bude plnìna v souladu se všemi obecnì závaznými právními
pøedpisy a platnými normami CSN i EN, které se vztahují k pøedmìtu plnìní veøejné zakázky. Pøitom platí, že dílem
dle této smlouvy je provedeni všech èinností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených
podkladech.

3. ÈAS PLNÌNÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo po vzájemné dohodì termín upøesnit a pøedpokládanou lhùtu plnìní veøejné zakázky
upravit.

Zaháieni stavebních prací: 23.4. 2018
Ukonèeni stavebních prací: 31.5.2018
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A) Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy,

spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým
počasím, kdy nelze provádět plánované práce.

B) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě A, musí zhotovitel učinit
vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly
vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejích
zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky
s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.

4. CENA ZA DÍLO
Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní
maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena za dílo: bez DPH 159 671,70 Kč
DPH2I% 33531,O6Kč
S DPH 193 202,76 Kč

Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu
zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen Po písemném souhlasu
objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10% z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku 3.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY - FAKTURACE
A) Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba proběhne až po kompletním provedení stavebních prací dle

technické specifikace uvedené výše v bodě 2/ Předmět smlouvy. Převzetí bude protokolárně odsouhlaseno
zaměstnancem ze strany objednatele. Doba splatnosti daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne
písemného převzetí daňového dokladu zadavatelem. Platba bude výhradně v CZK.

B) Platba bude výhradně v CZK.
C) V případě nesplněni termínu ukončení stavebních prací je zadavatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní

pokutu ve výši 0,3 % z ceny dila za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné
faktury. Dodavatel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele
k odstranění vady.

6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ
A) Objednatel předá zhotoviteli místo plněni po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
B) Z předáni místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.
C) Místem plněni je zámecký park, Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se

sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační
údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájeni a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků
s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky
nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

C) Zhotovitel vyklidí místo plněni do I pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
D) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě

provádění díla bez vad.

8. ZÁRUKA
A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců, přičemž tato záruční doba

počíná běžet dnem předáni díla objednateli.
B) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
C) Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu

zhotovitele.
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9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
A) Zhotovitel pøejímá na sebe zodpovìdnost za Škody zpùsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace

stavebních prací, tj. až do celkového pøevzetí díla objednatelem, stejnì tak za Škody zpùsobené stavební
èinností tøetí osobì.

B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou pøetøídìny, vše bude protokolárnì
doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných CSN a EN.

C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobnì seznámil s pøedmìtem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré
náklady nutné k provedení prací.

10. SMLUVNÍ POKUTY
A) V pøípadì, nesplnìní termínu dokonèeni díla je objednatel oprávnìn úètovat dodavateli smluvní pokutu ve

výši 0,3 % z ceny díla za každý zapoèatý den. O tuto èástku bude snížena úhrada koneèné faktury.
B) Zhotovitel pøípadnì jeho smluvní zástupce, nastoupí na základì písemné výzvy objednatele k odstranìní

vady v záruèní lhùtì do 7 dní.
C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranìní øádnì reklamované vady, vzniká

objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kè za každý den prodlení se splatnosti na úèet
objednatele do 10 kalendáøních dnù.

11. TECHNICKÉ PODMÍNKY
A) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele pøi vedení

stavebního deníku upravuje provádìcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znìní.
B) Na stavbì budou provádìny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za týden nebo dle aktuální potøeby.

12. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY
A) Zhotovitel není oprávnìn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy tøetí osobì

nebo jiným osobám bez pøedchozího písemného souhlasu objednatele.

13. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
A) Zabezpeèení díla bude provedeno standardním zpùsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveništì

a vyhiazených prostor pro uložení stavebních materiálù a nutných technologii v souladu se zákonem
o BOZP è. 309/2006 Sb. v platném znìní.

B) Smluvní strany se dohodly na písemné formì této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozmìòující,
doplòující èi rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li uèinìna písemnými èíslovanými smluvními dodatky
podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle èI. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve
stejném poètu vyhotovení jako tato smlouva.

C) Práva a povinnosti smluvních stran pøecházejí v pøípadì jejich zániku najejich právní nástupce.
D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, øídí se vztahy zní

vyplývající pøíslušnými ustanoveními obèanského zákoníku è. 89/20 12 Sb. ve znìni pozdìjších pøedpisù.
E) Položkový rozpoèet (výkaz výmìr) a situace stavby — zmìna 02 jsou nedílnou souèásti smlouvy o dílo.
F) Tato smlouva je vyhotovena ve tøech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavøení

smlouvy náleží smluvní stranì objednatele dvì vyhotovení, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
C) Zhotovitel udìluje svùj výslovný souhlas se zveøejnìním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek

vyplývajících z pøíslušných právních pøedpisù (zejména zákona È. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu
k informacím).

H) Zhotovitel bere na vìdomí, že smlouvy s hodnotou pøedmìtu pøevyšující 50 000 Kè bez DPH vèetnì
dohod, na základì kterých se tyto smlouvy mìní, nahrazují nebo ruší, zveøejní objednatel v registru smluv
zøízeném jako informaèní systém veøejné správy na základì zákona è. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Dodavatel výslovnì souhlasí s tím, aby tato smlouva vèetnì pøípadných dohod o její zmìnì, nahrazení nebo
zrušeni byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveøejnìny.

I) Zhotovitel prohlašuje, že skuteènosti uvedené v této smlouvì nepovažuje za obchodní tajemství a udìluje
svolení kjejich užití a zveøejnìní bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jilemnici dne ... .9 2018 Ve Víchové nad Jizerou dne 2018

za zhotoviteleza objednatele
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Jilemnice Zámecký park Obnova pěších komunikaci Stránka I Etap~ B

[ [ CenavKč [ Hmotnost

Poř.č. Čisto položky Zkrácený popis Množství ~ Montáž celkem Dodávka Jedntoka (Ü Celkem (L)

VI. CESTA K DĚTSKÉMU HŘIŠTI 81,5m2 (41 mb). kombinace žulové dlažby a mechanicky zpevněného kameniva

822-1 PŘIPRAVA ÚZEMi — ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva hrubého o tl.vrst“y Od 200 do
156 11310-7163 300mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo M2 61,5 0 0,00 Kč 0,00 KČ 0,00 KČ

naložením na dop.prostředek

157 99722 1551 vodorovne premisteni suti bez nalozeni se stozenim ze sypkych matenalu T 4655 0 000 Kc 000 Kc 000 KcnavzdaLDol km(61,SxO,3=24.5m3.xl.9t=46.55t J
~ 158 99722-1559 Vodorovné přemístěni suti bedalšiz naložení se složením ze sypkých Um 651.7 0 0,00 Kč 0.00 KČ 0.00 KČ

[~_J matenálu—Pnplatek kcenámza kasdyzapocaty km (vzd.15 km)

159 99722.1561 vodorovné přemístěni suti bez naloženi se složením z kusových materiálů T 1 0 0,00 Kč 0.00 KČ 0,00 Kčna vzdal. Dol km

160 99722-1 569 Vodorovně přemístěni sub bez naloženi se složením zkusových materiálů Tkm 14 0 0.00 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč
— Připlatek kcenam za kazdy započaty km(vzd.lSkm)

822—l NOVÉ KONSTRUKCE

151 16195-1102 Úprava pláně se zhutněním v homíně tř. taž 4. M2 81.5 0 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč

162 91972-6124 Geotexlllie SOOg/m2 — náktady na položeni a dodáni ( 2x61,5 m2) M2 163 0 0,00 KČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00102 0.166260

zřízení podkladu nebo podsypu z hrubého drceného kameniva ir 32/63
163 564731111 (0-63 Ge) rozprostřením a zhutněním 11100mm (plochy komunikaxe M2 84 0 0,00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0,19696 15,544640
~ 615+náy~o~jLL~piZL~ -

164 56480-1112 zřízeni podkladu nebo podsypu kisdeci vrstvy ze štěrkodrtí fr 418 M2 2,5 1500 0,00 Kč 3 750,00 Kč 0.00 Kč 0.08003 0,200075rozprostřením a zhutnenim 1140mm (navaznosti 2,5m2)

165 56481-111 zřízení podkladu nebo podsypu ze štěrkodrti Ir. 6/16 rozprostřením a M2 84 350 0,00 Kč 29 400.00 Kč 0.00 Kč 0.09820 8248800zhutnenim tI 50 mm

7 56495-21 U zřízení podkladu nebo krytu z MZK rozprostřením a postupným M2 81,5 400 0,00 Kč 32 600,00 Kč 0.00 Kč 0,37190 30.309850zhutněnlm tI 150mm (plocha 8l,5m2)

167 91699-1121 Lože pod obrubníky, krajniky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu M3 1,2 2600 0,00 Kč 3 120,00 Kč 0.00 Kč 2,25636 2,707632prosteho trCi 2115 (2,5m2 X hl 0,45=1,2 m3) ‚

168 91611-1113 Osazeni obrubyz lomového kamene s vyplněním spárdo beton. tože bm 4 650 0.00 Kč 2 600.00 Kč 000Kč 0,10988 0.439520(nepravidelny lomovy kamen) navaznosti 2+2mb

169 59461-1111 Dlažba nebo přídíažba zlomového kamene ti do 200mm bezvyplnění M2 2.5 2850 0,00 Kč 7125.00 Kč 0,00 Kč 0,58020 1.450500spar s provedenim ioze 50mm ze slerkopisku- návaznosti (

Osazení obruby z ocelové pásnice 14018 stabilizovaně v terénu
170 R ocelovýmí tyčem (roxory)í dl 50mm kotvenýmí v bet. Patkách tř.C 12/15. bm 82 245 0.00 Kč 20 090,00 Kč 0,00 Kč 0,01100 0,902000

~ (2x41=82 bm, Ii ccai4x6m=84 bm, patky pos m ti 18 ks)

171 59943-2111 Vyplněni spár dlažby z lomového kamene kamenivem těženým M2 0 0.00 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč 0,1 0354 0.000000

172 99622-3011 Přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlážděným na T 60,969277 150 0,00 Kč 9 145,39 Kč 0.00 Kčvzdalenost do 200m

173 600-1 L Zhutněni podloží z rostlé zeminy tři. Až 4 (postupné hutněni krytu MZK) 4x M2 326 65 0,00 Kč 21 190.00 Kč 0,00 Kč21590-1101 hutneni plochy BI .5m2 =320

823—1 ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH podél komunikaci ‚

Stránka I





Jilemnice Zámecký park Obnova pěšich komunikaci Stránka 2 Etapa B

.J L CenavKČ Hmotnost
Pořč~Čislo položky v~ Zkráceny popis ~eě~ Množství ceI~ ~tv~00 Montáž celkem Dodávka Jedntoka (t) Celkem (t)

174 plošná uprava terenu hl ad 150 do 200 mm v rovině do svahu do 1 5 (podel] I 0 00000
18115 1332 komun,kaceošiřiO5m tj2x4lmb=B2mbxOSm4l m2 M2 41 75 000Kc 307500KČ 000KČ

175 181305111 Převrstveni ornice na podomicn,ch vrstvach 1110cm (50cm podel M3 41 650 000 Kc 266500 Kč 000 KČ 1 40000 5 740000I komunikace Ii 41 m2 41 X 01=4 1m3)

176 133403153 ~ ro svahu dol S (všiři2mpodel m2 164 45 000KČ 738000Kč 000KČ 000000

177 zarozeni travniku parkoveho ‚ysevem vč utuzeni v rovině do svahu 1 5 Ĺ 0 00000
~ 16141-1131 m2 164 15 000Kc L 246000KČ 000KČ

176 18111-1111 ~50 100mm do 500m2 v rovině do m2 82 35 000 Kc 267000 KČ Ĺ 000 Kč 000000

179 99623 1311 Přesun hmot pro sadovnickěa krajin učeíy do 5000m T 5740000 150 000Kc 66100Kč [000KČ 000000

L SPECIFIKACE MATERIALCJ

160 Ĺ Předb cenn Geotextilie 500g1m2 — naklady na položení a dodaní (započtena v M2 Ĺ
montaži) L

181 Predb cena Ocelova pásnice 140/6 (po obou stranach komunikace Ij 2x41m, ~1 64 000 Kč I O 00 KČ 0 00950 0 798000
14 X 6mb=64mb) (

162 Predb cena i-iwbe drcena kamenivo ir 32/63 (0-63 Ge) Č5NEN13285 (plochy 81 1‘ M3 84 0 000 KČ 000 KČ 000 Kc 1 97000 16 548000[ navaznosti2 5 =84m2, ti 84xh10 l=6,4m3) L

163 Predb cena Drceno kamenivo fr 8/16 ČSNEN13265 (81,5 m2 X tlO 05= 4,1rn3) M3 41 0 000 Kč 000 KČ 000 Kč 2 51000 10 291000

164L Předb cena MZK mech zpevněne kamenivo (ČSN 736126-1 nestmelene vrstvy MS 123 0 0 ® KČ 000 Kc L O 00Kč 2 47900 30 491700
~ cl)615m2xt1015123m3

185 Predb cena Drceno kamenivo ir 0/16 vrchni posyp MZK (61 5m2 X ti M3 04 0 000 Kč 000 KČ 000 Kc 2 20000 0 8800000,005D 4m3)

186 Předb cena beton tř C 12/15 (patky 16 ks 0,2x0 2x0,3 0,22m3, lože pod obruby MS 062 0 220000 Kč 000 Kc 1 36400 Kc 2 49220 1 545164
4 mb xO 3x0 3 0,4m3) [

Předb cena ocelová tyčovina (roxory) prům 10mm (18 patek xl bm=labm) mb 18 25,00 Kč 45000 Kč 0 00064 0 011520

187 Predb cena lomová žula světlá drobnozrnná na obruby (světla až lehce do M3 01 0 3200.00 Kč 000 Kč 320,00 Kč 2 75000 0 275000
ziutohneda rozmery 15x20x30 az 15x30x35)(4mbx 0,3x0 3xO 2)

188 Předb cena lomová zula světlá drobnozrnná odseky (světla až lehce do M3 04 0 250000 Kč 000 Kc 1 00000 Kč 2 78000 1 112000zlutohneda)návaznosti2smsxo_15D4m3

189 Predb cena Travni osivo parkova směs (164m2 X 35g5,75kg) kg 575 0 15000 Kč Ĺ 000 Kč 86250 Kč 000100 0 005750

170 Predb cena Ornice (doplněni 4,1m3 a rekonstrukce travniku 4,1m3) M3 82 0 000 Kč L 000 Kč 000 Kč [ 140000 11 4~0000

171 99822-3094 Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlázdenym na T 73 4381~ 100 000 Kc [ 734361 Kč 000 Kčvzdálenost do 500am

172 99822-3095 Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděnym na T 1395 324546 D 000 Kč 000 Kč 000 <c Ĺvzdalenost za kasdych zapocarych 5000m pres 5000m(vzdal 100km)

173 ochrana korenovych zón vzrostlych stromu I kpt 1 000 Kc 000 Kč 000 Kc

174 [ 1556752OKc 399650KČ
—~-- CESTA K DĚTSKEMLJ HŘIŠTI CELKEM BEZ DPH —- —

[ 15967170Kč

Stránka 2
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