
Smlouva o dílo
objednatel t.: ..ť7........
Zhotovitel č.:6212015

Obec Řehenice, Křiváček ě.6, 25167 Pyšely
zastupuje pan František ondřich - starosta obce
IC:00240699
DIČ:
bankovní spojení: KB a.s.
číslo úětu : 6229200I/0100
(dále jen,,objednate1")

a

B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaný obchodnímrejstříkuvedenémMěstským soudem vPtaze,v oddíle C,vložka7496
jýající Ing. Milan Chotaš , jednatel společnosti
IC: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
bankovní spojení: KB' a.s.
číslo účtu: 3300-121/0100
(dále jen ,,zhotovitel ")

ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89l20I2 Sb., občanského zákoníku, v platném
znéníuzavírqítuto smlouvu o dílo

I. Předmět smlouw
Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva"') zavazýe za dáIe

oboustranně dohodnutých podmínek zhotovit objednateli dílo konkrétně specifikované
v tomto ělánku a objednatel se zavazýe ujednanou odměnu za jeho provedení zaplatit
způsobem dohodnutým v této smlouvě.

Předmětem smlour,y je zhotovení tohoto díla:
,,oprava místní komunikace Malešín"
Dílo bude provedeno ve skladbě prací dle nabídky zhotovitele zn. 4912015 ze

ďne 3.2.2015, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

II. Doba provedení díla
Zhotovitel se zavazuje dílo konkrétně specifikované v předchozím článku zhotovit.

za předpokladu vhodných klimatických podmínek, v této lhůtě provádění :

Dokončení prací: do 30.9.2015

III. Podkladv a spolupráce obiednatele
Součinnost objednatele bude prováděna dle této smlour,y tak, aby bylo

zaruěeno bezproblémové provádění prací a bude zahrnovat především:
. oznámení provádění akce majitelům dotčených nemovitostí
. výýčení sítí' které by mohly bý výstavbou ohroženy
. dopravně inženýrské opatření na dotčených komunikacích



IV. Provedení díla
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předaním

předmětu díla objednateli postupem dále určenýirn v tomto ělránku.

Zhotovítel při dokončení díla wzve objednatele k převzetí díla. K zátpisu o předaní
a pŤevzetí díla přiloŽí zhotovitel dokumenty poŽadované platnými TKP (Technické
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací) prokazujicí bezvadnou jakost

díla. o převzetí díla bude odpovědnými zástupci obou smluvních stran proveden zápis
se zhodnocením jakosti provedených prací, soupisem případných vad a nedodělků,
včetně dohody o opatřeních a lhůtách jejich odstranění. Zápis bude uzavřen prohlášením
objednatele, že ďílro přejímá.

Nedojde-li k dohodě o pÍevzetí, bude tento zápis obsahovat stanovisko zhotovitele a
objednatele.

Nedostaví-li se objednatel k jednaní o předaní apŤevzetí díla, ke kterému bylřádně
vyzván nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předrání a

pÍevzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo pÍevzit, má se za to, že
zhotovitel ke dni uvedenému ve výzvě k jednaní o předání a pŤevzetí díla dílo řádně

dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo
tato smlouva předání apÍevzeti řádně dokončeného díla spojují.

Technickou přejímku provede:
za obec Řehenice: František ondřich - starosta (M:606 510 t29)
za B E S s.r.o. : Soukup Michal (M:724 611 012)

V. Cena za dílo
Cenazadílo se sjednává dohodou obou smluvních stran dle cenové nabídky jako

cena pevná a konečná za kompletní dodávku akce takto:

Místní komunikace Malešín 378 659,- Kč bez DPH

DPH bude účtována v aktuálně platné sazbě.

VI. Způsob úhrady za dílo
Dohodou obou smluvních stran se stanovuje takto :

a) objednatelnebude platit zhotoviteli zálohu v termínu ptedzahájením prací.
b) Zhotovitel v dohodnutých intervalech - po zhotovení ucelené části nebo na konci

měsíce předá objednateli fakturu, která bude vystavena nazáklaďě odsouhlaseného

,,Yýkazu provedených prací" do 90Yo ceny díla.
Vpřípadě, Že budou vpředávacím protokolu uvedeny vady a nedodělky bude
provedena pozastávka 70oÁ z celkové ceny díla. Tato pozastávka bude objednatelem
ultrazena do 20 dnů po protokolárním odstranění vad a nedodělků.

c) Fakturace bude provedena dle skutečně provedených ploch se splatností 20dní od
odeslání faktury zhotovitelem. Faktura bude objednateli předložena ve dvou
originálech. Konečná faktura bude proplacena po odstranění vad a nedodělků
z pŤ edáv acího protokolu.

d) Každá faktura musí obsahovat tyto údaje: Označeni zhotovitele a objednatele a
jejich adresy, IČ, DIČ, číslo smlouly, číslo faktury' den odeslríní a den splatnosti
faktury, datum zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na
kteý mají bý finanční prostředky poukézány, faktrrrovanou částku s vyčíslením
DPH, poloŽkový rozpis provedených prací a výkonů, včetně jejich označeni
formou samostatné přílohy faktury, razitko a podpis zhotovitele.

e) Pokud nebude faktura v souladu s platnými účetními standardy a nebude
obsahovat veškeré poŽadované náleŽitostí, vyhrazqe si objednatel právo vrátit
ťakturu k doplnění či přepracování.

0 Podmínky překročení výše nabídkové ceny :



Smlur.ní cenu je moŽno překročit z poŽaďavku objednatele a to pouze tehdy, pokud
dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakazky. Za zménu se
povaŽuje taková změnavyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zqýšení
nebo sníŽení rozsahu oproti zaďávací dokumentaci.
Smluvní cenu nelze překročit zvtůe zhotovitele. Na veškeré změnyjak předmětu
díla, tak změny smluvní ceny musí bý. uzavŤena dohoda např. formou žápisu ve
stavebním deníku nebo dodatekem ke smiouvě o dílo.

VII. UiednánÍ o smluvní pokutě
obě smluví strany sjednávají ve smyslu $ 2048 a násl. obč. z. smluvní pokutu:
- prodlení objednavatele jako dluŽníka se zaplacením faktury ve výši 0,O5 oÁ

z dlužné částky za každý den prodlení.
- prodlením zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05 oÁ zakaždý den prodlení.
- při nedodrŽení lhůty s odstraněním vad a nedodělků je zhotovitel povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,-Kč zakažďý den prodlení_ ujednáním o smluvních pokutách není dotčen narok smluvních stran na náhradu
škody ve smyslu právních předpisů

VIII. Vadv díla
odpovědnostzavady díla se řídí ustanovením $ 2615 anásl. obč. z.
Zuuění doba na provedení ďíIa36 měsíců.

IX. Jiná ustanovení
V případě nepŤíznivých klimatických podmínek se termín realizace prodluŽuje o

dobu po kterou nepříznivé počasí znemožnilo provádět stavební práce. Bude učiněno
zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseno odběratelem.

Seznam příloh:

' příloha č. 1:Nabídka zhotovitele (rozpočet) zn. 49l2OI5 ze dne 3.2.20T5

X. Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak' platí na vzÍahy ztéto smlour,7

obchodní zéi<oník.
obě smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z tohoto smluvního

vztahu dohodou.
Případné změny této smlouvy je moŽno učinit pouze písemným dodatkem k této

smlouvě.
Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, znichž každé má

platnost originálu akaždá smluvní strana obdržipo dvou vyhotoveních.
Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy se smluvní strany podepisují.
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ROZPOCET
Stavba: oprava místní komunikace Malešín a Babice
objekt: oprava místní komunikace Malešín

objednatel: obec Řehenice
Zhotovitel: BES s.r.o. Sukova 625,256 01 BeneŠov
Místo: MaleŠín

Zpracoval:
Datum: 28.1 .2015

Kód poloŽky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV

1

Práce a dodávky HSV 378 659,77 79,119

Zemn 24 0

1 113107123
odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 30C
mm n2 3,600 415.0( 1 454.00 0,000

2 13107141 3dstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 3,600 78,8t 283,68 0,000
3 11310844',1 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva m2 440,70A 25.4C 11 193,78 0,00(
4 í 32301 1 01 lloubení nýh š do 600 mm V hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1.08r 1 170,0C 1 263,60 0,00c
5 171201201 Jložení sypaniny na skládky m3 45,745 25,0C I 143,7i 0,000
6 181102302 jprava pláně v zářezech se zhutněním Í|2 440,700 20,70 9122.45 0,000

Komunikace pozemní 309 7A 1lR

7 566501 1 1 1

Uprava krýu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním
kameniva drceného do 0,10 m3im2 m2 440,700 79,30 34 947.51 78,118

8 577144111
Asfaltový beton Vrstva obrusná Aco 1í (ABs) tř. l tl 50 mm š
Jo 3 m z nemodiÍikovaného asfaltu m2 476.70( 292.0C í39 196'40 0,000

I 577145112
\sfaltový beton Vrstva loŽní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m
z nemodifikovaného asfaltu m2 440,70t 308,00 135 735,60 0,00(

ostatní konstrukce ace bourá

997 Přesun sutě

a prace. Douran 37 n nnn
10 ]í 9'l28888 Uprava spáry napojení na stávající komunikaci 'r'l 3,00c 102,00 306,00 0,00c
1'l )í 97351 '1 1 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm n 9,00c 54,00 486,0( 0,000
12 )389096 t 2 odstranění nánosu na krajnicích tl do 20o mm n2 147,200 39,20 5 770.24 0,000
13 )389999 Dodávka a montáž prafa odvodňovacího žlabu v dl. 6 m (pl 1,000 30 900,0( 30 900,00 0,000

2
14 997221551 y'odorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 38,887 39,7C 1 543,81 0,00(

'15 )97221559

)říplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých
nateriálů 77.774 9,83 764,52 0,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s kýem z kamene,

78,118

Celkem 379 659,77 79,119
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