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Smlouva o díIo
uzavřena v souladu s ustanovením $ 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákonÍk ve znění

pozdějších předpisŮ na stavbu

opravv MK v obci Věžnice u Polné

SmIuvnístrany:

í .
obec Věžnice

se sídlem: VěŽnice 9, 582 52 VěŽnice u Hav|íčkova Brodu
zastoupena: Davidem Drahošem - starostou

|Č: 00268461

D|Č: CZ00268461

tel:725 106 601
e-mail: starosta @ obecveznice.cz

dá|e jen,,objednatel..,

S|LSTAP.siIniění stavební práce, s.r.o.

se sÍd|em: Kosovská 5275l16a,586 01 Jih|ava

zastoupeným lng. Micha|em Matouškem - jednate|em spo|ečnosti

|Č: 25334611

D|Č:CZ25334611

Bankovní spojení: KB Jih|ava
č.ú.: 1 9-8905790277 10100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: |ng. Matoušek Micha|
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Matoušek Micha|

Spo|ečnost je zapsána v oR u Krajského soudu v Brně oddí| C, vloŽka 26760

dá|e jen,,zhotovitel . . ,

uzavíra1í na zák|adě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek l.
Předmět smIouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava místní komunikace v k.ú. Horní VěŽnice (dá|e jen dí|a).
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Článek Il.
Doba plnění

Zhotovite| se zavazuje na zák|adé této sm|ouvy provést dí|o v době od září 2019 - |istopad 20.t9.

P|nění dí|a bude prováděno podle předem navzájem odsouh|aseného harmonogramu prací.

3' Dřívější p|nění je moŽné.

4' V případě omezení postupu prací v|ivem objednate|e nebo z důvodů, které nevznik|y jednáním, opomenutím
případně nečinnostízhotovite|e, bude jednáno o posunutítermínu dokončenístavby. V případě prodlouŽení
termínu dokončenístavby musíbyít uzavřen dodatek k této sm|ouvě'

5. Zhotovite| neodpovídá za prod|enís provedením dí|a způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím
státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutínezavini|.

Č!ánek I l l .
Cena za dílo

1. Cena za provedení dí|a v rozsahu této sm|ouvy činí:

Podrobný soupis prací viz stavební rozpočet (příloha smIouvy)

ČIánek |V.
Platební podmínky

Uhrada ceny dí|a bude rea|izována objednate|em na zák|adě Íaktur. Sp|atnost Íaktur je stanovena dohodou
sm|uvních stran do 14 dnů od doručenífaktury objednate|i .

Veškeré náklady, které vzniknou zhotovite|i nad rámec této sm|ouvy je zhotovite| povinen neprod|eně oznámit
objednateli.

Nák|ady nad rámec této sm|ouvy d|e bodu 2 tohoto článku mohou být zhotovite|i uhrazeny, pouze pokud takové
nák|ady objednate| uzná jako oprávněné. Na úhradu nák|adů za provedení dí|a nad rámec této sm|ouvy nemá
zhotovite| právo vyjma případu, kdy takové nák|ady objednate| uzná a rozhodne se je zhotovite|i uhradit.

Za nesp|nění termínu p|nění dIe č|. || zap|atí zhotovite| objednate|i sankci ve výši 0'05 % z ce|kové ceny dí|a za
každý i zapoÓatý den prod|ení. Sankci zap|atí zhotovite| na úČet objednate|e do 10 dnů ode dne uplatnění
sankce.

Za prod|ení s Úhradou splátek ceny za provedení dí|a zap|atí objednate| zhotovite|i na jeho účet sankci ve výši
0'05 % dluŽné částky, a|o zakaždý i započa|ý den prod|ení. Sankci zap|atí objednate| na účet zhotovite|e do 10
dnů ode dne up|atnění sankce.

1 .

2 .

3.

4.

5 .

Cena celkem bez DPH 266 o77.31 Kč
DPH 21 "/" 55 876.24 Kč
Cena celkem s DPH 321 953.55 Kč
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Clánek V.
Záruční doba

l. Na předmět této sm |ouvy poskytuje zhotovite| objednate|i záruční dobu v dé|ce 24 měsÍců (2 |et)'

2. Záruční doba začíná běŽet dnem podpisu záznamu o sp|nění, předání a převzetí dí|a.

3. Vady dí|a bude objednate| v průběhu záruční doby rek|amovat písemně na adrese zhotovite|e. Zhotovite|
bezp|atně odstraní rek|amovanou vadu v místě objednate|e v dohodnutém termínu. o dobu odstraňování vady
se prodIuŽuje záruční doba.

Případné neodstranite|né vady, které budou bránit uŽívání předmětu sm|ouvy, nahradí zhotovitel objednate|i
novým, bezvadným p|něním.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nedostateČně Únosným pod|oŽím, nadměrným zatěŽováním nebo
j iným cizím zaviněním.

Článek V|.
Platnost smlouvy

1. Tato sm|ouva nab,ývá p|atnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci sm|uvních stran.

Glánek V]l .
Závérečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto sm|ouvou se řídí obecně p|atnými právními předpisy České repub|iky, zejména
zákonem č.513/1991 Sb., obchodnÍ zákoník, v p|atném znění.

2. Změny a dop|nění této sm|ouvy jsou moŽné pouze v písemné podobě a na zák|adě vzájemné dohody obou
smIuvních stran'

Tato sm|ouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichžkaždá smIuvní strana obdrží jedno.

obě sm|uvní strany prohlašují, Že si tuto sm|ouvu před podpisem přečet|y, porozumě|y jejímu obsanu,
s obsahem souh|así, a že je tato sm|ouva projevem jejich svobodné vů|e'

Ve VěŽnicích dne V J ih|avě  dne 15.8 .2019

podpis zástupce objednate|e oodois zástupce zhotoýite|e ,;'  
! '  :- , r- -- . ' ' ::t -,^f

xos .oůí. . r  : ] ' l  ,  l  j  i l '  r .  l l 30  0 l  J i l r Iava

|Č: 25334r , r  1  .  LJ lC  CZ2533.}611
te l . :  567 307 790

Pří|ohy:
Stavební rozpoČet

3.
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Krycí list rozpočtu

'; opravy MK v obciVěžnice u Po|né

opravy a údrŽba kom unikací

a: k.ú.Horní VěŽnice

Začátek výstavby: 1.6.2019

JKSO:

objednatel: obec VěŽnice tČ/otČ: 00268461/cz0o268461

Projektant: tČtotČ:

Zhotovitet: S|LSTAP-si|niční stavebnípráce,s.r.o. tČtotČ: 25334611lcz25334611

Konec wýstavby: 30.11.2019 Položek: 6

Zpracoval: |ng' Matoušek Micha| Datum: 26.4'2019

Rozpočtové nák|ady v Kč

Zák|adní rozpočtové náklady Dop!ňkové náklady Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 165 974,90 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 94 955.10 Bez pevné pod|. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Ku|turní památka 0,00 Uzemní v|ivy 0,00

MontáŽ 0,00 0,00 Provozní v|ivy 0,00

u M u Dodávky 0,00 0,00 ostatní 0,00

MontáŽ 0,00 0,00 NUS z rozpoětu 0,00

ostatní materiál 0,00 0,00

Přesun hmot a sutí 5 147,31 0,00

ZRN Gelkem 266 077,31 DN Celkem 0,00 NUS Celkem 0,00

DN Celkem z obi. 0,00 NUS celkem z obi

ORN Celkem 0,00 ORN celkem z obi 0,00

Projektant: T
I

Datum, razítko a podpis 
I

Copyright @2017 Ver|ag Dashófer, s'r.o'

Objednatet:

Datum,razítkoapodpis |ffi l



Stavební rozpočet
opravy MK v obciVěžnice u
PoIné
opravy a údrŽba komunikacÍ

k.Ú.HorníVěŽnice

stavby

,lh stavby:

Lokalita:

Doba výstavby: 183 dní

Začá|ek výstavby: 1 .6.201 9

Konec výstavby: 30.1 1.2019

Datum zpracování 26.4.2019

objednate|: obec VěŽnice

Projektant:

Zhotovite|: SILSTAP.siIniční
stavebnípráce,s.r.o.

Zpracova|: |ng. Matoušek Micha|

Ce|kové náklady: zreoiit tc

' " : ' ' i ,
! , - -, :-:-.:J

l ( , : ) ! : C '  ,  , , .  , ' ' .  . ' , , .  : r  j l J  ( - l  L  - i i h l a va

|Č' '  2:: ,|): , t ' '^l  l .  i )|C- L]Z2:533: i611
/  t t . |  \Í i 7  307  /90

,4--^-Z.a-h,
, z q

Copyright @2a17 Ver|ag Dashófer, s.r.o.

Kryty štěrkových a živičných komunikací a p|och

1 1 1 1 R 0 0Postřik ŽiviÓný spojovaci 7 emu|ze 0.5 kg/m2

72753111R00 Vyrovnání povrchu kMŮ asÍaItovým betonem

77132211Rr2Beton asfa|t. Aco 8, nebo Aco 1 1 ' nad 3 m, 4 cm (komunikace před
0 , 1 0 1 4

VyspravenÍ výtIukŮ metodou Patch (ostatní pIocha-parkoviště, příjezdov á

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských sta\,eb

odstranění nánosu z povrchu Živicného nebo beton'(strojní metení + mytí

5147 ,31Přesun hmot, oprava komunikaci, kM Živič. a bet

opravy MK v obciVěžnice u Polné Strana 1


