„Rekonstrukce chodníků v obci Ledce“
Smlouva o dílo
číslo smlouvy objednatele : 01/2016
číslo smlouvy zhotovitele : 201601
Smluvní strany
Objednatel :
Zastoupený :
Se sídlem :
IČ :
DIČ :

Obec Ledce
Miloslavem Krčkem, starostou obce
Ledce č.p. 17, 273 05 Smečno
00234591
CZ00234591

bankovní spojení :
č. ú. :

Komerční banka, a.s.
6928141/0100

Zmocněnci pro :
1) smluvní jednání :

Miloslavem Krček, starosta obce
telefon:
312 589 231

(dále jen “objednatel“)
a
Zhotovitel :
Zastoupený :
Se sídlem :
IČ :
DIČ :

SILNICE Slaný, spol. s r.o.
Ladislavem Funkem - jednatelem
Netovická 351, 274 01 Slaný
48953661
CZ48953661

bankovní spojení :
č. ú. :

GE MB, a.s.
604004694 / 0600

Zmocněnci pro :
1) smluvní jednání :
2) technická jednání :

Ladislav Funk
Lubomír Jičínský
telefon: 312527045/46
mobil:
603846524
e-mail: silnice.slany@pc-slany.cz

(dále jen “zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o dílo
dle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “smlouva“)

Článek I.
Předmět díla
1.1
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které jsou specifikovány dle
projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce chodníků v obci Ledce u
Kladna“ zpracované firmou Ing. Josef Širc, Na Vinici 444, 274 01 Slaný, IČO: 409 09
336. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dílčí stavební úpravy, především rekonstrukci
chodníků poblíž návsi spočívající v rekonstrukci povrchů o celkové ploše cca 855 m2 a
částečně též podkladních vrstev a úplné bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací včetně dodávek, potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Předmět zakázky je specifikován
projektovou dokumentací pro provádění stavby, která je přílohou zadávací dokumentace.
Opravované chodníky navazují přímo na chodníky podél silnice III/23637 a z větší části jsou
od místní komunikace v oblasti návsi odděleny pruhem trávy. Na své druhé straně chodníky
přiléhají k domům, od kterých jsou odděleny v severnější části úzkým pruhem kačírku a
v jižní části širším travnatým pruhem. Při provádění stavebních prací bude nutné zachovat
pěší provoz v rekonstruované oblasti a umožnit obsluhu a zásobování všech objektů a
provozoven zde umístěných. Stavební práce budou provedeny včetně sadových úprav.
Jedná se o veřejnou zakázku, která bude spolufinancována ze zdrojů Středočeského
kraje (Středočeský Fond rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání „Program
rozvoje venkova“).
Plnění předmětu díla musí být zabezpečeno v celém rozsahu výše uvedené projektové
dokumentace pro provádění stavby.
1.2
Součástí předmětu díla je rovněž :
a) Zajištění vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací.
b) Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) dle projektové dokumentace.
c) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (4x v listinné podobě v měřítku
1:50, 1x na CD-R, či DVD ve formátu pdf a dále v editovatelné podobě např. formát
dwg,dgn,dxf).
d) Zpracování skutečného zaměření stavby a inženýrských sítí v souřadnicovém systému
S-JTSK a výškovém systému BpV (5x v listinné podobě, 1x na CD-R, či DVD)
e) Provedení podle platných předpisů následného protipožárního dozoru po ukončení
svářečských prací nebo prací s otevřeným ohněm.
f) Provedení průběžného každodenního úklidu místa stavby a přístupových komunikací.
Po dokončení stavby zhotovitel provede úklid místa stavby.
g) Vypracování a projednání případné změny stavby před dokončením s dotčenými
orgány státní správy a s příslušným stavebním úřadem.
h) Zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek,
dokladů o likvidaci odpadů, atestů apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí.
i) Zajištění a respektování splnění všech podmínek vyjádření dotčených orgánů a
organizací včetně všech podmínek stavebních povolení a rozhodnutí.
j) Uvedení všech dotčených povrchů stavbou do původního stavu.

k) Vypracování dodavatelské (dílenské) dokumentace pro takové části stavby, pro jejichž
realizaci je tato dokumentace nezbytná a taktéž vypracování technologických postupů.
1.3
Objednatel upozornil zhotovitele a zhotovitel vzal na vědomí a zavazuje se respektovat,
že rekonstrukce bude probíhat za provozu, přičemž náklady na bezpečnost, ochranu a
úklid spojené s kombinací stavby a částečného provozu nese zhotovitel.
Článek II.
Doba plnění díla
2.1
Doba předání a převzetí staveniště :

15. března 2016

2.2
Doba zahájení stavebních prací :

15. března 2016

2.3
Lhůta pro dokončení stavebních prací :

30. května 2016

2.4
Lhůta pro předání a převzetí díla :

30. května 2016

2.5
Dodavatel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty plnění
může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno
z kteréhokoli z následujících příčin:
a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele,
b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem
neplnění závazku dodavatelem),
c) v důsledku vyšší moci.
2.6
Zhotovitel je při realizaci předmětu smlouvy povinen postupovat podle časového
harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Případné odchylky od tohoto
harmonogramu je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem, odchylky od
harmonogramu mohou nastat pouze tehdy, pokud je objednatel odsouhlasí. Objednatel má
právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými
v časovém harmonogramu o více jak 15 dní.
2.7
Zhotovitel prohlašuje, že vzal při tvorbě časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2
této smlouvy, v úvahu období, ve kterém má být stavba prováděna a že případná opatření
související s obdobím provádění stavby zahrnul do ceny díla.

Článek III.
Místo plnění díla
3.1
Místem plnění díla je obec Ledce v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění
stavby.
Článek IV.
Cena díla
4.1
Celková cena předmětu díla je sjednaná ve výši:
Cena díla bez DPH
21% DPH
Cena díla celkem vč. DPH

1,156.598,07 Kč
242.885,59 Kč
1,399.483,66 Kč

4.2
Cena byla sjednána na základě nabídkové ceny uchazeče podané v rámci zadávacího řízení, a
to jako nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění.
4.3
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena zahrnuje
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů měny
k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele na zhotovení předmětu
plnění (výrobu, dopravu, demontáž, montáž, materiál, náklady na provedení zkoušek,
přepravu věcí, doložení dokladů, kusovníků a návodů k obsluze, likvidace obalů, provozní
náklady, náklady na autorská práva, pojištění a odpovědnost za škodu, celní poplatky, daně,
inflaci, poplatky a platby za telefon, elektřinu, zajištění BOZP a PO, uložení odpadů – jeho
odvoz a likvidace, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné,
stočné, náklady na používání strojů a služeb a jakékoliv další výdaje spojené s realizací
předmětu plnění). Cena díla dále obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla
(náklady na pracovní sílu včetně dopravy pracovníků na místo plnění a zpět, jejich ubytování
v místě plnění, náhrady stravného a nákladů na pojištění léčebných výloh a úrazů, dopravu,
dodávky na místo plnění, řízení a administrativu, režií zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré
další náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla).
4.4
Nabídková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci v daném
místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze z důvodů způsobených vnějšími nebo jinými
neočekávanými vlivy po předchozím odsouhlasení zadavatelem, nebo dojde-li v průběhu
realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu. Cena díla je určena
v souladu s § 2622 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě položkového
rozpočtu zhotovitele (oceněný výkaz výměr), který je přílohou č.1 této smlouvy,
vycházejícího z projektové dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č.3 této
smlouvy, s výhradou, že se nezaručuje úplnost položkového rozpočtu. Jakékoliv
překročení nabídkové ceny však může být provedeno až na základě posouzení možnosti
takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména na základě posouzení nejedná-li
se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
4.5
Cena díla nemůže být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo
cla.
4.6
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací specifikovaných v projektové
dokumentaci pro provádění stavby a vyčíslených podle oceněného výkazu výměr v případě
snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených zadavatelem a
v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. Případné změny rozsahu
předmětu plnění veřejné zakázky určuje zadavatel v souladu s příslušnými smluvními
podmínkami a ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly poskytovatele dotace Středočeského kraje
(Středočeský Fond rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání „Program rozvoje
venkova“).
4.7
Realizace této veřejné zakázky je podmíněna situací vyplývající z přidělených prostředků
ze Středočeského kraje a z rozpočtu obce na rok 2016 a proto zhotovitel provede pouze práce
předem odsouhlasené objednatelem do výše schválených finančních prostředků města.
Zhotovitel nezahájí práce ani přípravu dříve, než objednatel odsouhlasí rozsah prací ve
stavebním deníku.
4.8
Případné dodatečné dodávky a méněpráce ocení zhotovitel za použití jednotkových cen prací,
dodávek a veškerých dalších položek z nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky,
jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva o dílo. Tyto jednotkové ceny uvedené v
nabídce jsou závazné pro oceňování případných méněprací a dodatečných prací a dodávek.
Oceňování případných méněprací a dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových
cen uvedených v nabídce, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktualizovaných
pro dané období.
4.9
Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací, které vzniknou
z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem
za podmínky dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, zejména na základě posouzení nejedná-li se o podstatnou změnu práv a povinností
vyplývajících z této smlouvy. To platí i v případě, že budou se souhlasem objednatele nebo na
základě jeho požadavku provedeny některé práce odchylně nebo nebudou provedeny vůbec.

Článek V.
Platební podmínky
5.1
Objednatel zhotoviteli neposkytne zálohu.

5.2
Měsíční dílčí fakturace bude provedena na základě skutečně provedených prací a dodávek.
Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek
odsouhlasený pověřenou osobou objednatele a určeným TDI vycházející z oceněného výkazu
výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Uvedený soupis je povinen zhotovitel
předložit objednateli vždy k 10. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění
dle věty první. Objednatel tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5-ti
pracovních dnů.
5.3
Soupis skutečně provedených prací a dodávek, vypracuje zhotovitel v objektovém a
položkovém členění s jednotkovými cenami podle oceněného výkazu výměr.
5.4
Postup podle čl. 5.2 a 5.3 této smlouvy bude použit analogicky též v případě méněprací a
dodatečných prací a dodávek.
5.5
Po dokončení díla bude vystaven konečný daňový doklad. Součástí daňového dokladu bude
předávací protokol potvrzený objednatelem i zhotovitelem.
5.6
Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §12
zákona č. 588/1992 Sb. V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.
V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět
zhotoviteli k doplnění. Účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a
daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
- číslo dokladu,
- den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena platba, konstantní a
variabilní symbol,
- účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- název díla, označení části díla,
- Text: „Fakturujeme Vám tímto pro projekt „Rekonstrukce chodníků v obci Ledce“,
- reg. číslo projektu FRO/POV/024250/2015
- důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního
dokladu,
- seznam příloh,
- další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,
- zjišťovací protokol za fakturované práce, který bude vypracován formou
položkového rozpočtu a který musí být schválen určeným pracovníkem TDI a
zástupcem objednatele.

5.7

Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladu zadavateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě
peněžnímu ústavu zadavatele.
5.8
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel
oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního
dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do
sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem
doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová
lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o
smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše
uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního
dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.
5.9
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
5.10
V případě prodlení úhrady daňového dokladu je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení
ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Článek VI.
Záruka za kvalitu dílo
6.1
Zhotovitel poskytuje zhotoviteli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců ode dne předání a
převzetí díla a po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a
převzetí díla (převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla, tj. provedených stavebních
prací, dodávek a služeb).
6.2
Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby
s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě
zaviněného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, běžného opotřebení,
zanedbání potřebné údržby atd.).
6.3
Práva z odpovědnosti za vady jsou smluvními stranami dohodnuty takto:
a) Vady, které jsou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, je objednatel povinen reklamovat
v zápise o převzetí, jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.
b) Ostatní vady musí být oznámeny zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění
nejpozději však do konce záruční doby.
c) Reklamace musí být zhotoviteli zaslána doporučeným dopisem nebo doručena osobně
proti podpisu a souběžně zaslána elektronickou poštou a musí v ní být uvedeny
skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávněnost reklamace. Zhotovitel je povinen, po
oznámení reklamace, opravit objednateli na své náklady a co nejdříve, všechny vady,
které se objevily a které byly způsobeny vadným zpracováním nebo skrytou vadou
materiálu. Lhůty pro odstranění takto oznámených vad a případné další postupy se řídí

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
zejména ustanovením § 2619 a dalšími.
d) Strany se rovněž mohou dohodnout na náhradním plnění bez nároku na úhradu nebo, že
objednatel na náklad zhotovitele vady sám odstraní nebo dá odstranit.
Článek VII.
Smluvní pokuty
7.1
V případě nesplnění termínu dokončení celého díla v termínu dle čl. II bod 2.2 této smlouvy,
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení.
7.2
Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 500,- Kč za
každý kalendářní den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
7.3
Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 500,- Kč
za každý kalendářní den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
7.4
V případě prodlení zhotovitele se zaplacením faktury za spotřebu vody a elektrické energie
má objednatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý
kalendářní den prodlení.
7.5
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7.6
V případě jednostranného odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo, bez příčiny způsobené
objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré škody z tohoto důvodu
vzniklé a zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, která je
splatná maximálně do 14 dnů od data jejího doručení zhotoviteli, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
7.7
Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
Článek VIII.
Odpovědnost za škody
8.1
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů)
podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí
díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností

objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či
poškození majetku (např. vjezdů, zeleně, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo
poškození zdraví osob je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a
není–li to možné, tak finančně uhradit.
8.2
Zhotovitel musí být pro tyto účely pojištěný na odpovědnost za škodu při podnikatelské
činnosti s limitem pojistného plnění ve výši min. 2.000.000,- Kč, a to po celou dobu plnění
díla.Úředně ověřená kopie této pojistné smlouvy bude objednateli předána při podpisu této
smlouvy o dílo a je přílohou této smlouvy.
Článek IX.
Práva a povinnosti zhotovitele
9.1
Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou
potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům ČR při výkonu jejich
kontrolních oprávnění vyplývajících z pravidel Středočeského kraje a relevantních právních
předpisů ČR, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst (včetně obydlí užívaného
pro podnikatelskou činnost spojenou s předmětem projektu), dopravních prostředků,
přepravních obalů a na pozemky dotčené realizací projektu nebo jeho výsledky a rovněž
umožnit v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou přístup k veškerým dokladům a
dokumentům, včetně účetních, souvisejících s předmětem smlouvy.
9.2
Zhotovitel se zavazuje realizovat bez zbytečného odkladu opatření k nápravě nedostatků,
která byla příjemci uložena v souvislosti s výkonem kontrolních a/nebo auditních oprávnění
poskytovatelem nebo jiným příslušným subjektem či orgánem ČR, a to v požadovaném
termínu, rozsahu a kvalitě.
9.3
Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jinému orgánu ČR provedení auditu za
účelem posouzení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly a správnosti operací
podle právních předpisů ČR a poskytnout v této souvislosti součinnost, zejména:
a) umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím
s předmětem smlouvy,
b) umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem smlouvy,
c) umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím
s předmětem smlouvy,
d) prokazatelným způsobem doložit veškeré operace související s předmětem
smlouvy,
9.4
Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci (tj. doklady a dokumenty) související
s předmětem této smlouvy, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR,
způsobem daným pravidly Středočeského kraje a relevantními právními předpisy ČR,
zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

9.5
Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením §2
písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo
z veřejné finanční podpory.
9.6
Zhotovitel je povinen zajistit, aby třetí osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel realizuje
plnění díla nebo jakoukoliv jeho část, byly informovány o své povinnosti součinnosti v rámci
jejich postavení osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a dalších kontrol
v souladu s bodem 9.1 až 9.5 této smlouvy o dílo.
9.7
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí,
dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude
řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy,
dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inženýrských sítí, předpisů BOZP apod.
9.8
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy informoval o poloze a povaze
budoucího staveniště a jiných místních zvláštnostech a má vyjasněné všechny nejasnosti. Bere
zároveň na vědomí, že nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů ho
neopravňují požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny za dílo.
9.9
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech okolnostech, které mají nebo by mohly
mít vliv na plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, včetně rozdílů proti
stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce).
9.10
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby
stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat
veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a
případně kontrolním orgánům. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně
v každé fázi jeho provádění. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o
podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla,
které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací pro provádění stavby či s
pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu
objednatele, se nehradí.
9.11
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
9.12

Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění
a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde
provozem zhotovitele.
9.13
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí, zejména vyhlášku nařízení
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Článek X
Technický dozor
10.1
Technický dozor objednatele zabezpečuje zejména tyto činnosti:
a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle
smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů,
b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a
vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi,
d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí
vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.
e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
10.2
Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To
neplatí, pokud technický dozor bude provádět sám objednatel.
Článek XI.
Staveniště a kontrolní dny
11.1
Pro předání staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání staveniště. Zhotovitel je
okamžikem převzetí staveniště odpovědný za zajištění tohoto staveniště tak, aby nemohla z
titulu jim prováděných prací vzniknout třetím osobám škoda. Pokud by přesto byla třetím
osobám způsobena škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady. Při
předání staveniště zhotovitel obdrží od objednatele zdarma pro vlastní realizaci stavby jedno
paré předmětné projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně vyjádření orgánů a
organizací pro stavební povolení a vlastní stavební povolení.
11.2
Nejpozději ve lhůtě předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napojovací místa na
elektrickou energii a vodu, na která je zhotovitel povinen osadit si vlastní měřicí přístroje.
Podle údajů těchto měřících přístrojů vyfakturuje objednatel zhotoviteli spotřebu elektrické
energie a vody pro stavbu samostatnou fakturou. Faktura bude splatná maximálně do 30 dnů

od data jejího doručení zhotoviteli. Zhotovitel má možnost též zajistit si vlastní staveništní
odběr, v tomto případě uhradí spotřebu přímo dodavatelům elektrické energie a vody.
Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do všech prostor, které souvisí s dílem.
11.3
Smluvní strany se zavazují scházet se na kontrolních dnech, konaných přímo na stavbě a to
podle potřeby, min. však 1x týdně. Termíny konání kontrolních dnů budou upřesněny
v Protokole o předání staveniště. Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv
samostatně vstupovat na staveniště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo. Svou
přítomnost však musí nahlásit při vstupu vedoucímu montáže a dbát jeho pokynů při pohybu
po staveništi.
11.4
Zhotovitel je povinen písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele minimálně 5
pracovních dnů předem (popřípadě telefonicky alespoň dva pracovní dny předem) k prověření
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se
objednatel v uvedené lhůtě k prověření prací nedostaví, může zhotovitel pokračovat v dalším
pracovním postupu. Pokud zhotovitel nesplní toto ustanovení, nese náklady na dodatečné
odkrytí a to i v případě, že zakryté práce byly provedeny v pořádku. Podrobný seznam
zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací
a zapsán objednatelem do stavebního deníku.
Článek XII.
Předání a převzetí předmětu díla
12.1
Zhotovitel je povinen písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele minimálně 5
pracovních dnů předem (popřípadě telefonicky alespoň dva pracovní dny předem) k předání a
převzetí předmětu díla, které bude probíhat v pracovní dny a v pracovní dobu objednatele. O
předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, zápisy vyhotoví objednatel.
12.2
Sjednaný rozsah předmětu díla se odevzdává a přejímá jednorázově, nebo podle předem
dohodnutých částí.
12.3
Zhotovitel je povinen připravit ke všem dílčím přejímacím řízením doklady potřebné
k zahájení konečného přejímacího řízení a kolaudačních řízení, které se váží k předmětu
plnění této smlouvy o dílo.
12.4
Objednatel není povinen převzít nedokončený předmět díla, pokud vina na nedokončení leží
na straně zhotovitele. V tomto případě není povinen uhradit ani adekvátní částku za
provedenou část díla.
12.5
Zhotovitel splní svůj závazek dokončit dílo jeho zhotovením v souladu s touto smlouvou.
Termínem ukončení prací na realizaci stavby podle čl. II. bod 2.2 se rozumí den, k němuž
dojde k ukončení všech prací prováděných v rámci díla; tímto je předmět díla způsobilý
k předání a převzetí.

12.6
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, pokud dílo vykazuje ojedinělé
drobné vady, popřípadě nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému
užívání předmětu díla. V případě výskytu těchto vad a nedodělků stanoví objednatel
přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.
12.7
Zhotovitel je povinen zcela vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne předání a převzetí předmětu
díla.
Článek XIII.
Další ujednání
13.1
Objednatel zajistí přístup pracovníkům zhotovitele na místa prací dle jejich potřeb.
13.2
Oprávněnou a zodpovědnou osobou za provádění díla je stavbyvedoucí Lubomír Jičínský .
Tento pracovník bude přítomen na stavbě minimálně vždy v pondělí, středa a čtvrtek v době
od 10.00 do 12.00 hod. a bude vybaven mobilním telefonem číslo 603846524.
13.3
V případě, že zhotovitel realizuje část díla pomocí subdodavatele, je povinen spolupracovat
pouze s takovým subdodavatelem, kterého uvedl v seznamu subdodavatelů v nabídce ve
veřejné zakázce, jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva. Případná změna
subdodavatelů je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Prokázal-li
zhotovitel v nabídce ve veřejné zakázce, jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva,
splnění určité části požadované kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, může být případná
změna takového subdodavatele odsouhlasena pouze za předpokladu, že i nový subdodavatel
splní kvalifikace v potřebném prokazovaném rozsahu jako subdodavatel původně plánovaný.
13.4
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí,
dodržovat všeobecně závazné předpisy, bezpečnostními a požárními předpisy platnými pro
objekt, kde se provádí dílo, ČSN a podmínky této smlouvy.
13.5
Další vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a
Občanského zákoníku v platném znění.
13.6
Obě smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky nejdříve dohodou a jednáním, která mají
přednost před ostatními ustanoveními této smlouvy, podle kterých by bylo postupováno v
případných sporech. Každá smluvní strana může předložit dle své vůle spor v plnění této
smlouvy k projednání soudu.
13.7

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a k jejím změnám
a dodatkům jsou zmocněny statutární orgány a zmocněnci pro smluvní jednání obou
smluvních stran.
13.8
Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel dotace tj. Středočeský
kraj vypoví smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce chodníků v obci Ledce“ .
V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje k odebrání a
zaplacení věcí obstaraných zhotovitelem k provedení díla a k uhrazení účelně vynaložených
nákladů na provádění díla ke dni odstoupení.
13.9
Bude-li objednatel v prodlení s umožněním přístupu zhotoviteli do všech požadovaných
prostor a zařízení, posunuje se o tuto dobu i termín plnění uvedený v čl. II bod 2.2 smlouvy o
dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s umožněním přístupu.
13.10
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři stejnopisy a
zhotovitel jeden stejnopis.
13.11
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a
na důkaz toho připojují své podpisy.
Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:
1. Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele.
2. Časový harmonogram prací.
Oddílné přílohy této smlouvy jsou:
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby.
4. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při
podnikatelské činnosti.
Slaný, dne 27. listopadu 2015
ZHOTOVITEL:

V Ledcích, dne 27. listopadu 2015
OBJEDNATEL:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.
Ladislav Funk
jednatel

Miloslav Krček
Obec Ledce
starosta

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:

Ledce_chodniky_slepy_rozpocet_zam_15112015

Objekt:

1516 - Rekonstrukce - 1516 - Rekonstrukce
chodniků.

Místo:

Obec
Ledce

Objednavatel:
Zhotovitel:

Obec
Ledce
SILNICE Slaný, spol. s
tr.o.

Kód - Popis

1) Náklady z
rozpočtu
HSV - Práce a dodávky
HSV
1 - Zemní
práce
5 - Komunikace
pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a
osazování výplní
8 - Trubní
vedení
9 - Ostatní konstrukce a
práce, bourání
997 Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky
PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům
743 - Elektromontáže hrubá montáž

2) Ostatní
náklady
Projektové práce
Provozní vlivy
Jiné VRN

Celkové náklady za
stavbu 1) + 2)

Datum:

19.11.2015

Projektant:

ing. Josef Širc

Zpracovatel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.
Cena celkem [CZK]

1 121 598,07
1 112 223,07
146 353,29
477 814,93
8 531,25
2 900,00
296 776,68
145 179,16
34 667,76

9 375,00
5 500,00
3 875,00

35 000,00
5 000,00
5 000,00
25 000,00

1 156 598,07

ROZPOČET
Stavba:

Ledce_chodniky_slepy_rozpocet_zam_15112015

Objekt:

1516 - Rekonstrukce - 1516 - Rekonstrukce
chodniků.

Místo:

Obec
Ledce

Objednavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ

Datum:

Obec
Ledce
SILNICE Slaný, spol. s
tr.o.

Kód

Popis

MJ

19.11.2015

Projektant:

ing. Josef Širc

Zpracovatel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady z
rozpočtu
HSV - Práce a dodávky
HSV

1 121 598,07
1 112 223,07

1 - Zemní
práce
1

K

113106121

2

K

113107223

3

K

113107241

4

K

113151111

5

K

113202111

6

K

113204111

7

K

181102302

8

K

181411132

9

M

005724100

10

K

182301122

11

M

103211000

146 353,29
Rozebrání dlažeb komunikací
pro pěší z betonových nebo
kamenných dlaždic
Odstranění podkladu pl přes
200 m2 z kameniva drceného
tl 300 mm
Odstranění podkladu pl přes
200 m2 živičných tl 50 mm
Rozebrání zpevněných ploch
ze silničních dílců
Vytrhání obrub krajníků
obrubníků stojatých
Vytrhání obrub záhonových
Úprava pláně v zářezech se
zhutněním
Založení parkového trávníku
výsevem plochy do 1000 m2
ve svahu do 1:2
osivo směs travní parková
Rozprostření ornice pl do 500
m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy
do 150 mm
zahradní substrát pro výsadbu
VL

m2

393,000

25,00

9 825,00

m2

956,800

33,00

31 574,40

m2

478,000

20,00

9 560,00

m2

26,000

30,00

780,00

m

130,000

30,00

3 900,00

m

710,000

20,00

14 200,00

m2

956,800

20,00

19 136,00

m2

337,000

18,00

6 066,00

kg

5,055

91,00

460,01

m2

366,500

45,00

16 492,50

m3

54,975

625,00

34 359,38

5 - Komunikace
pozemní
12

K

564851111

13

K

569731111

46

K

573231111

45

K

577144111

14

K

596211110

Cena celkem
[CZK]

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl
150 mm
Zpevnění krajnic kamenivem
drceným tl 100 mm
Postřik živičný spojovací ze
silniční emulze v množství do
0,7 kg/m2
Asfaltový beton vrstva
obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl
50 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu
Kladení zámkové dlažby
komunikací pro pěší tl 60 mm
skupiny A pl do 50 m2

477 814,93
m2

986,000

123,00

121 278,00

m2

107,000

83,00

8 881,00

m2

79,800

14,00

1 117,20

m2

66,500

435,00

28 927,50

m2

726,800

205,00

148 994,00

15

M

59245000s1

16

M

59245000s7

17

K

596212210

18

M

59245000s3

19

M

59245000s4

Dlažba betonová zámková
20x10x6 (přírodní barva)
vibrolisovaná tvarově
jednoduchá se standardním
povrchem
Dlažba betonová zámková
20x10x6 (červená barva)
vibrolisovaná tvarově
jednoduchá se standardním
povrchem
Kladení zámkové dlažby
pozemních komunikací tl 80
mm skupiny A pl do 50 m2
Dlažba betonová zámková
20x10x8 (přírodní barva)
vibrolisovaná tvarově
jednoduchá se standardním
povrchem
Dlažba betonová zámková
20x10x8 nevidomí (červená
barva) vibrolisovaná tvarově
jednoduchá se standardním
povrchem

m2

736,440

137,00

100 892,28

m2

4,800

195,00

936,00

m2

132,500

236,00

31 270,00

m2

95,880

180,00

17 258,40

m2

39,270

465,00

18 260,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a
osazování výplní
47

K

637121113

Okapový chodník z kačírku tl
200 mm s udusáním

8 531,25
m2

43,750

195,00

8 - Trubní
vedení
20

K

899431111

2 900,00
Výšková úprava uličního
vstupu nebo vpusti do 200 mm
kus
zvýšením krycího hrnce,
šoupěte nebo hydrantu

2,000

1 450,00

9 - Ostatní konstrukce a
práce, bourání
49

K

914511111

21

K

916131213

22

M

592174600

23

M

592174700

24

M

592174690

25

M

592174680

26

M

592174170

27

K

916231213

28

M

592173040

29

K

919112213

30

K

919122112

31

K

919735112

32

K

936124112

8 531,25

Montáž sloupku dopravních
značek délky do 3,5 m s
betonovým základem
Osazení silničního obrubníku
betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu
prostého
obrubník betonový chodníkový
ABO 2-15 100x15x25 cm
obrubník betonový silniční
vnější oblý R 0,5 Standard
78x15x25 cm
obrubník betonový silniční
přechodový L + P Standard
100x15x15-25 cm
obrubník betonový silniční
nájezdový Standard
100x15x15 cm
obrubník betonový chodníkový
Standard 100x10x25 cm
Osazení chodníkového
obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do
lože z betonu prostého
obrubník betonový zahradní
přírodní šedá 50x5x20 cm
Řezání spár pro vytvoření
komůrky š 10 mm hl 25 mm
pro těsnící zálivku v živičném
krytu
Těsnění spár zálivkou za tepla
pro komůrky š 10 mm hl 25
mm s těsnicím profilem
Řezání stávajícího živičného
krytu hl do 100 mm
Montáž lavičky stabilní
parkové se zabetonováním

2 900,00

296 776,68
kus

3,000

525,00

1 575,00

m

299,500

181,00

54 209,50

kus

184,620

108,00

19 938,96

kus

1,000

360,00

360,00

kus

2,000

245,00

490,00

kus

8,500

105,00

892,50

kus

109,140

98,00

10 695,72

m

745,000

145,00

108 025,00

1 490,000

30,00

44 700,00

m

133,000

42,00

5 586,00

m

133,000

34,00

4 522,00

m

133,000

46,00

6 118,00

6,000

750,00

4 500,00

kus

kus

noh
33

M

74910101s

34

K

966001211

48

K

966005111

lavička bez opěradla
200x45x45, konstrukce-beton,
sedák-dřevo
Odstranění lavičky stabilní
zabetonované
Rozebrání a odstranění
silničního zábradlí se sloupky
osazenými s betonovými
patkami

ks

6,000

5 250,00

31 500,00

kus

6,000

484,00

2 904,00

m

2,000

380,00

760,00

997 Přesun sutě
35

K

997221551

36

K

997221559

37

K

997221561

38

K

997221569

39

K

997221815

40

K

997221825

41

K

997221845

42

K

997221855

145 179,16
Vodorovná doprava suti ze
sypkých materiálů do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u
vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů
Vodorovná doprava suti z
kusových materiálů do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u
vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů
Poplatek za uložení
betonového odpadu na
skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení
železobetonového odpadu na
skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení odpadu z
asfaltových povrchů na
skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení odpadu z
kameniva na skládce
(skládkovné)

t

298,511

35,00

10 447,89

t

2 985,105

8,00

23 880,84

t

298,511

35,00

10 447,89

t

2 985,105

8,00

23 880,84

t

158,157

150,00

23 723,55

t

9,230

305,00

2 815,15

t

46,844

250,00

11 711,00

t

382,720

100,00

38 272,00

998 - Přesun hmot
43

K

998223011

Přesun hmot pro pozemní
komunikace s krytem
dlážděným

34 667,76
t

433,347

80,00

PSV - Práce a dodávky
PSV

9 375,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům
44

K

711161306

Izolace proti zemní vlhkosti
stěn foliemi nopovými pro
běžné podmínky tl. 0,5 mm
šířky 1,0 m

5 500,00
m2

50,000

110,00

743 - Elektromontáže hrubá montáž
50

K

7435511s

Kabelové chráničky korýtkové
s víkem, do betonového lože s
obetonováním, včetně
zemních prací a dodávky

34 667,76

5 500,00

3 875,00
m

25,000

155,00

3 875,00

Harmonogramu prací a platební kalendář
15.března 2016 – 31.května 2016 - 78 kalendářních dnů
Rekonstrukce chodníků v obci Ledce:
březen:
zemní práce
komunikace
trubní vedení
ostatní
přesun sutě
přesuny hmot
elektromontáže
VRN

100.000,- Kč včetně DPH
78.156,- Kč včetně DPH
3.509,- Kč včetně DPH
159.000,- Kč včetně DPH
100.000,- Kč včetně DPH
13.900,- Kč včetně DPH
4.689,- Kč včetně DPH
12.350,- Kč včetně DPH

Celkem:

471.606,- Kč včetně DPH

duben:
zemní práce
komunikace
úpravy povrchů
ostatní
přesun sutě
přesuny hmot
izolace proti vodě
VRN

77.087,- Kč včetně DPH
300.000,- Kč včetně DPH
10.322,- Kč včetně DPH
150.098,- Kč včetně DPH
75.667,- Kč včetně DPH
13.900,- Kč včetně DPH
6.655,- Kč včetně DPH
15.000,- Kč včetně DPH

Celkem:

648.729,- Kč včetně DPH

květen:
komunikace
ostatní
přesuny hmot
VRN

199.999,66 Kč včetně DPH
50.001,- Kč včetně DPH
14.147,- Kč včetně DPH
15.000,- Kč včetně DPH

Celkem:
Celkem za dílo:

279.149,- Kč včetně DPH
1,399.483,66 Kč včetně DPH

