
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
a ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

4 Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
~ iČ: 00 261 691, oiČ: CZ00261891

tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

DODA VA TEL
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci2ll6/15
11000 Praha 1— Nové Město
lČ: 62242105 DIČ: CZ62242105

PŘESNÝ POPIS DODÁ VKV (SLUŽBY)
V rámci koordinace stavby společnosti SVS a.s. — rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul.
Nám. Dr. Beneše v Chomutově u Vás objednáváme provedení obnovy povrchu části
vozovky, v části ulice Čechova v Chomutově, spočívající ve frézování stávajícího povrchu
vozovky a provedení finálních asfaltových vrstev, dle dodané cenové nabídky z 23. 11. 2018,
která je nedílnou přílohou této objednávky.

Místem provádění dílo je: ulice Čechova - úsek Spořická x Nám. Dr. Beneše v Chomutově

Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním
díla a je platná P9 celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Součástí dodávky jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné
provedení, a to zejména:

- Zajištění záboru dotčených ploch, včetně podání žádostí na příslušné odbory MMCH
- Zajištění dočasného oplocení stavby, ve vztahu k veřejnosti (bezpečnost)
- Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti

dodavatele v souladu se zákonem
- Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla)

dokladů, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení souvisejících
s použitými materiály a výrobky

- zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných
zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů
odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a
dokončení díla.

Platební podmínky:
- Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho

předáním objednateli). Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po
provedení díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání díla.
Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost

UPOZORNENI- U DANOVEHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOSTMINIMALNĚ 30 DNÍ.
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veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

Termíny provádění dílo:
- Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 11. 12. 2018.
- Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla

nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky
a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu
déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů,
je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí
odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1
týdne‘

- Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do tq pracovních
dnů ode dne předání a převzetí obou částí díla. Q předání a převzetí staveniště bude sepsán
předávací protokol.

Záruko za jakost a odpovědnost za vady díla:
- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 měsíců od předání díla objednateli.
- Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla

reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

Smluvní pokuty:
- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý
započatý den prodlení.

- V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den,
kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

- Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10% z ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo
s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z ceny díla vč. DPH.

- Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.
Další práva a povinnosti:

- Zhotovitel je povinen nést náklady na energie, které spotřebuje při provádění díla. Zajistil-li
jejich dodání objednatel, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit.

- Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto objednávkou vynaloží veškeré
úsilí, které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou,
a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

- Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení a ověření podzemních inženýrských sítí a zařízení.
- Zhotovitel je povinen zajistit průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný postup realizace

a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předávána v digitální podobě
objednateli.

1‘ UPOZORNĚNÍ- U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ. 1
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DOHODNUTA CENA DOHODNUTÝ TERMÍN DODANÍ

75.093,91 Kč (bez DPH) Do II. 12. 2018

90.863,63 Kč s DPH

UPOZORNĚNI- U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNI.

Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetĺ díla potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

Tato objednávka může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout
informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této
objednávky a jejich případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

Fakturační adresa:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Odbor ekonomiky
43028 Chomutov Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky:



... razíme cesty pro vás ...

N r ÍK
Plošná oprava spojky Spořické a Čechova

NAVRHOVATEL SILNICE GROUP a.s.
spoiečnostje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12069

Sidio společnosti Na Florenci 2116/15,11000 Praha 1— Nové Město
Zastoupený

IČIDIČ
Tel. / fax. spojeni
Zpracoval / kompletoval
E-mail

ZADAVATEL Statutární město Chomutov
Sídlo
Kont. osoba
Tel. spojení
E-mail

PŘEDMĚT NABÍDKY Předmět nabídky je dán přiloženým položkovým rozpočtem, který je nedílnou
součásti této cenové nabidky.

CENA Pro výše uvedený rozsah prací je stanovena smluvní cena ve výši:

Cena celkem DPH 21 % Cena dHácelk
bez DPH včetně DPH

. Cena je platni v případě realizace celého nablzeného objemu prací.

TERMÍN REALIZACE předpoklad do 30.11.2018 - dIe vzájemné dohody a za předpokladu vhodných
klimatických podmínek a stavební připraveností, společně se související stavbou
navrhovatele

ZÁRUKA 36 lněsIcCJ

POZNÁMKY Nabídka předpokládá 1 nájezd stavebnlch strojů.

Smlouva o dilo, včetně dalších obchodních podmínek bude řešena v případě
realizace výše uvedené zakázky.
Zadavatel je povinen mít před podpisem SoD J OBJ vyrovnány veškeré své splatné
závazky vůči navrhovateli. V opačném případě není navrhovatel vázán jak terminem
realizace, tak i samotnou cenovou nabídkou.

PLATNOST NABÍDKY do 1112018 (v případě podpisu smlouvy do konce termínu realizace)

Těšíme se na další spolupráci. S pozdravem

V Praze dne 23.11.2018

Přlloha: položkový rozpočet

SILNICE GROUP as., Na Florenci 2416(15111000 Praha II Czech republic

S‘LNICE rel- +420 221 862 4001 E-mail: n~~llrdnoim~, I Web: ‚wsibiee~ac.o~n‘I OBLAST SEVEROZÁPAD Lounská 2402143639 Žarna I Czech reputaci Tel: +420 415721 115

G p OBLASTSTŘED Na FIc,w‘c12116/15 111000 Praha 1 Czech ropublicITel: ‘420221 062400OBLAST MOMVA Holešovská 1691176901 Holešov I Czech republic I Tel +420 573 30‘ 632
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CENOVÁ NABIOKA s DPH + ROZPIS DPH
Měna: CZK
Poř. Kód Popis Množswi M.]. Cena/mj. Cena celk. % DPH Celkem s

Stavba: 20181SM_O,0 . SM Chmutov,,Ploěná oprava spojky Spořické a Čechova_frézováni, balená

Objekt: 03 - 10 03 - Ohmova povrchů -

Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV

Etapa 1:1 -Zemní práce

0001 113154232 Fréiovániživičného podkladu nebo krytu s 219 000 m 2 44.40 9723,60 21% II 78558
naložením na dopravní prostředek plochy přes 500
do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu Suky
přes 1 ra do 2 rn, tloultky vlstw 40 PvT‘

Součet za Etapa 1: 1 - Zemní práce 9723,60 11 785,55

Etapa 1:6 - KomunIkace

0002 573231106 Postllk spojovací Ps bez posypu kamenivem ze 219,000 m 2 12,00 2628.00 21% 3179,88
silniční emute, v množství 0,30 kglm2

0003 577134211 Asfaltový beton vrslvaobrusnáAtů 11 (ABS)s 219.000 m2 227.00 49713.00 21% 80162.73
rozprostřením ate zhutněním z nemodltlkovaného
asfaltu v pruhu Silky do 3m tř. II, po zhutněni ti.
40 mm

Součet za Etapa 1: S - Komunikace 62 341,00 63 332,61

Etapa 1: 9 - Ostatni konstrukce a práce-bouráni

0004 919112212 Řezání dilatačních spár‘, 1i~ičnén krytu 6,000 M 36,60 219,80 21% 265,72
‘$vořenl konú‘ky pro tisnici zálivku šířky 10
mm, hloubky 20 Byr‘

0005919122111 Uěsněnidllatačnichspárzáilvkouzatepia 6,000 M 33.10 198,60 21% 240,31
v cementobetonovém nebo žMčnám krytu vče(nŮ
adhezního nátěru s těsnicím protřem pod zálivkou,.
pro koniOrky šířky 10 nmI, hloubky 20mm

0006 919731t22 Zarovnónistyčnéplochypodkiadunebokrytu 6,000 M 32,90 197,40 21% 238,85
podél vytou rané části komunikace nebo zpevněné
plochy žMčné IL přes 50 do 100mm

0007 919735112 ŘezánI stávajicíhoživlčného krytu nebo pcdldadu 6,000 M 68,10 408.60 21% 494,41
hloubky přes SOdo 100 rTY?‘

Součet za Etapa 1: 9- Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 024,20 1 239,28

Etapa 1: 99- Přesun sutě

0008 997221551 Vodorovnádopravasutizes)pkýchmateriálůdol km 21,900 T 37,40 819,06 21% 991,06
0009 997221559 Pilplatek ZKD 1 km u vodorovné dopra~ suti ze 306.600 T 8,40 2 575.44 21% 3116.28—
0010 99722184R Poplatekzauloženlstavebnhoodpadunasktádce 21,900 T 60,00 1095,00 21% 1324,96

(skládkovné) z asfaltových povrchů

OCtl 996226111 Přesun hmot pro pozemní komunikace skrytem z 45,036 T 60.30 2715.61 21% 3286,89
kamene, monotluckym betonovým nebo živičným

Součet za Etapa 1: 99-Přesun sutě 7 205,11 8718,18

Celkem Etapa: HSV- Práce a dodávky HSV 70293,91 85 055,63

Etapa: ON - Ostatní náklady

0001 OO1R N~Zd*éZy 1,000 KPL 4800.00 4800,00 21% 5808.00

Součet za Etapa: ON - Ostatní náklady 4800,00 6808,00

Celkem Objekt 03 -10 03- Obnova povrchCi- 75093,91 90 863,63

CELKEM Stavba: 2OISISM_0.0 - SM Chmutovjlošná oprava spojky 75093,91 90 863,63
Spořické a Čechova_frézování, balená
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cENovÁ NABÍDKA s DPH . ROZPIS DPH
Měna: CZK
Poř KÓd Po~s IW~ož*WI Mj. CenaÍmj. Cena celk. % DPH Celkem S OPII

Rozn4s DPH:

Typ dané % DPH Základ DPH Celkem s DPH Počet

základní 21% 75 09391 15 769,72 90 563,63 12

CELKEM 76 093,91 15 769,72 90 883,63


