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SMLOUVA O DILO
uzavřená podle s 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

l. sMLUVtrtí stnnnY:
1.1 Obiednatel:

obchodní název: obec Řehenice
Zastoupený: Františkem ondřichem, starostou obce

Sídlo Křiváček 6,25167 Řehenice

lČo
DlČ

00240699

c200240699

í.2. Zhotovitel:

obchodní název MAGHlDo,s.r.o.

í:!:ilÍ.""'i'"*"J[T"':'""ll:"'raha,oddílC,vloŽka70192

Zastoupen Martinou Škvorovou

Sídlo V Hranicích 155,252 41 Dolní BřeŽany

Telefon, e-mail 606 622228,machidoOmachido.cz

lČo 25787021

DlČ cz25787o21

Bankovníspojení ČS a's.

Čislo Úetu '106323369/0800

osoby oprávněné jednat za zhotovitele .

- ve věcech smluvních: Martina Škvorová
- ve věcech technických: Martina Škvorová, Vladimír Škvor

ll. VÝcHozí PoDKLADY A Úonle PRo UzAVŘeruí sMLoUVY
2.1.Yýchozím podkladem pro uzavřenítéto smlouvy je:

- Cenová nabídka formou poloŽkového rozpoČtu na provedení prací- příloha č.1
(oceněný soupis prací)

Název stavby: oprava komunikací v obci Řehenice

Místo stavby: k'Ú MaleŠín a k.Ú Babice



/

III. PREDMET PLNENT
3.'1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést realizaci stavby,,oprava
komunikací v Řehenicích, komunikace sjezd ke zvoničce - k.ú Babice,komunikace směr na Nespera -
k'Ú. Babice, část komunikace pod otočkou, Řehenice - k.Ú Malešínv rozsahu dle cenové nabídky
nabídkového rozpoČtu, informací k realizaci prací uvedených v zadávací dokumentaci a specifikovaných
vsoupisu prací, ktený tvoří přílohu č.'l této smlouvy' Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajiŠtění všech
činností, prací, sluŽeb, věcía dodávek, nutných k realizaci díla.

lV. DoBA PLNĚNí
4.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu předmětu smlouvy v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahflení prací : 17.5.2016

Předpokládaný termín dokončení prací : 17.6.20'16

Závazná doba výstavby je 30 dní.

4'2' Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění díla v souladu s poŽadavky objednatele, koordinovat
začátek, průběh a ukončenÍ stavby.

4.3. Do lhůt dle této smlouvy se nezapočítává doba, po kterou nebylo moŽno předmětnou povinnost splnit,
resp. V jejím plnění pokraČovat z důvodů existence překáŽek způsobených vyšší mocí. VyŠŠí mocíje
podle této smlouvy kaŽdá událost, okolnost a vliv neovladatelných přírodních sil, která působí nezávisle
na vůli smluvních stran a která nebyla předvídatelná v době uzavření této smlouvy pokud nastane
kdykoliv v průběhu plněnÍ, přitom působí'překáŽky v jejím plněnÍ, které nemohou svou vůlí činností
smluvní strany odvrátit nebo překonat a která bude mít přímo za následek nesplněnÍ některé smluvní
povinnosti. Do lhůt dle této smlouvy se nezapočítává ani doba, po kterou nebylo moŽno předmětnou
povinnost splnit, resp. vjejím plnění pokračovat zdůvodů existence rozhodnutí nebo prodlení na
straně příslušných orgánů státní správy a samosprávy' JestliŽe vlivem výše uvedeného dojde
k prodlení v plnění smluvních povinností dle této smlouvy, nejde o porušení této Smlouvy ci zákona'
JestliŽe se plnění této smlouvy v důsledku výskytu výŠe uvedeného stane nemoŽným, je oprávněná
smluvní strana, která se odvolává na prodlení způsobené výše uvedeným, poŽádat druhou smluvní
stranu o Úpravu smlouvy ve vztahu k době plněnÍ a následkům na majetku té které smluvní strany.

4.4. Zhotovitel je oprávněn posunout zahájení nebo přerušit provádění jednotlivých částí díla, pokud
nebudou splněny podmínky potřebné dle platných ČSN pro jejich řádné provedení, tj.minimální teplota
vzduchu při pokládce podkladníŽivičné Vrstvy +0 'C,při pokládce obrusné Živičné vrstvy +5 "c, (doba a
důvody posunu zahdjení nebo přeruŠení budou zapsány ve stavebním deníku). TermÍn ukončení se
prodluŽuje o kaŽdý den, kdy nebylo moŽné práce provádět'

V. CENA
5'1' Cenadílajestanovenaschválenoucenovounabídkouformousoupisuprací(poloŽkovéhorozpočtuna

rozsah prací) dle přílohy č. 1 této smlouvy' Cena díla je stanovena jako maximální na daný rozsah
prací.
Cena díla :

Celkem bez DPH
DPH21%

610 824'00 Kč
'l28 273,00 Ké

KEM s DPH 739 097,00

objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené práce a dodávky provedené v termínu dle
bodu 4.1. výŠe uvedenou dohodnutou maximálnícenu. Neuskutečněné práce a dodávky vyvolané
změnou rozsahu prací budou od konečné ceny odečteny.

Zhotovitel potvrzuje, Že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na
zařízení staveniŠtě a jeho provoz' poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci
odpadů, poplatky za skládky, střeŽení staveniŠtě, Úklid staveniŠtě a jeho nejbliŽŠího okolí v případě
jeho znečištění realizací stavby, dopravní značení po dobu výstavby, atesty materiálů, zkoušky a
revize, uvedení okolí do původního stavu a zisk zhotovitele)' nutné k řádné realizaci díla. Dále
obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5.2.



5.3. Dojde-|i při realizaci díla k jakýmkoliv změnám oproti původnímu soupisu prací, doplňkům nebo
rozŠíření předmětu díla poŽadovaných objednatelem, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozŠíření, ocenit je jednotkovými cenami pouŽitými v poloŽkovém rozpočtu, kte1ý je
přílohou této smlouvy a předloŽit tento soupis objednateli k odsouhlaseníformou dodatku ke smlouvě.
Pokud změna obsahuje dodávku práce a materiálu v rozpočtu zhotovitele jednotkově neoceněné,
zhotovitel předloŽí objednateli k odsouhlasení cenovou nabídku na tyto poŽadované práce a dodávky
materiálu. V případě, Že si realizace díla vyŽádá nezbytná povolení, zavazuje se zhotoviteltyto obstarat
v dostatečném předstihu na své náklady.

Vl. PLATEBNí PoDMínrcy
6.í. Cena za dílo bude zadavatelem hrazena na základě soupisu odsouhlasených prací, po ukončení a

předánÍ díla, potvrzených odpovědným zástupcem obce p.. FrantiŠkem ondřichem.'.., do výše 100%,
na základé faktury, která bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu, se splatností '14 kalendářních
dnÍ od doručení faktury zadavateli.

6.2' Právo na zaplacení díla vzniká zhotoviteli dnem splnění dohodnutého věcného plnění po dokončení
celého dí|a a převzetím TDl objednatele.

6.3. Podkladem pro koneČnou fakturacije předání a převzetí smluveného díla.

6.4. Faktura bude vystavena vČetně DPH, která bude vyznačena odděleně dle zák.č.
5B8l92 Sb. a následné právní Úpravy v platném znéní, dnem uskutečněného zdanitelného
plnění se rozumí den převzetí dokonČených stavebních prací objednate|em.

6'5. Splatnost faktury je stanoven a na 14 kalendářních dní ode dne doručení faktur objednateli.
Dnem zaplacení se rozumí odepsání částky z účtu objednatele'

5.6. Faktury - daňové doklady budou adresovány a zasílány na adresu objednatele s daňovými Údaji
ve smyslu zákona o DPH v platném znění. Dále musí faktury obsahovat čÍslo
smlouvy, název a číslo stavby a předmět plnění.

6.7. objednatelje oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, nebude-li
obsahovat náleŽitosti uvedené v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běŽet doručením
opravené faktury objednateli.

6.8' objednatelje povinen zaplatit za prodlenís proplacenÍm faktury úroky z prodleníve výŠi 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení.

Vll. PRoVÁoĚcí PoDMíNKY
7.1 . objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně zápisem o předání staveniště.

7.2" Vstup na staveniště je povolen objednateli, osobám jím pověřeným, nebo na základě povolení
stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost přivstupu na staveniště svoji přítomnost
oznámit stavbyvedoucÍmu z důvodů zajištění BozP - Zhotovitel odpovÍdá za dodržování BoZ, Po,
hygienických a ekologických předpisů na pracovištích stavby dle předmětu díla zajistívlastnídozor
nad bezpeČnostípráce v smyslu $ '133 odst. 1 písm. g) zákoníku práce v platném novelizovaném
znění.

7.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za řízení vlastního postupu prací v návaznosti na
koordinaci pracís objednatelem, zachování pořádku na staveniŠti a dodrŽování podmínek bezpečného
provádění prací včetně návazných zákonných norem k zachování Bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za Škody způsobené jím čijeho subdodavateli
na zhotovovaném díle po celou dobu prováděnídíla, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně takza
škody způsobené svou činnostÍ objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv
naruŠení či poškození majetku (např' vjezdů, plotů' objektu, prostranství, inŽenýrských sítí, vozidel)
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není_li to moŽné, tak finančně
uhradit.

7.4' Na stavbě bude zhotovitelem veden stavebnídeník.



7.5' Zholovitel je povinen spředstihem 3 dnů oznámit objednateli, které provedené práce budou v
následném postupu zakryty, aby tento mohl provést jejich kontrolu. objednatel průběŽně kontroluje
kvalitu prováděných pracía svým podpisem Ve stavebním deníku s kvalitou pracísouhlasí, pokud
z jeho zápisu ve stavebním deníku nevyplývá, Že upozornil na nedostatky v kvalitě prováděných prací.

7.6. Kvalitativní podmínky dodávek a pracíse řídí ustanovenÍmi příslušných Čsru. znotovitel ručí zařádné a
kvalitní provedení prací a dodávek

7"7. VŠechny práce a dodávky, které budou v následném postupu pracÍ zakryty je zhotovitel povinen
zdokumentovat a to zejména polohu a umístění s vazbou na pevné orientační body a to včetně
fotodokumentace.

7.8. Zhotovite| se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umoŽnit jejich obsluŽnost
pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu' Zhotovitel se zavazuje umoŽnit
v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházqí v dotčeném
Území'

Vlll. PŘEDÁNín PŘEVZETí oíLA
8. í . Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo

připraveno k odevzdánÍa dohodnout s objednavatelem časový pracovní program přejímání
včetně osob a orgánů, jejíchŽ Účast je u přejímacího řízenínutná.

B.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejíma"ino ri."nizejména tyto nezbytné doklady, které předá
objednateli v rámci přejímacího řízeni'

. osvědčenío zkouŠkách pouŽitých materiálů

. Prohlášenío shodě na zabudované materiály
e Stavební deníky

8.3. objednatel převezme dílo za podmínek, Že na něm nebudou v době přejímky zjištěny vady a
nedodělky' které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebránÍ bezpečnému uŽívání.

8'4. o převzetí dodávky sestaví smluvnÍ strany zápis, kte4ý bude obsahovat zhodnocení prací,
zejména jejich jakost, dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad a nedodělků nebo jiná opatření,
která byla dohodnuta a odsouhlasena zástupcem objednatele.

B.5. Povinnost dodat dílo je pro zhotovitele splněna převzetím díla ze strany objednatele na základě
zápisu o převzetí díla' Povinnost převzít dílo splní objednatel podpisem prohlášení v zápise o
převzetí' Že dÍlo přejímá.

lX. oDPoVĚDNosT zA VADY
9' 1 . Zhotovitel ruČí za věcné a odborně správné provedení prací a za to, Že provedené dílo má obvyklé,

předpokládané vlastnosti odpovídající platným předpisům ve stavebnictví.

9.2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na věcech a právech třetÍch osob v čase realizace díla.

x. ZÁRUKY
'10.'1. Zhotovitel odpovídá zato,Že dílo bude provedeno podle ČSN, Čsru eru, Čstrt tso, bude odpovídat

technickým poŽadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona Ó.2211997 sb.' vyhlášky č. 16312002
Sb. (obojív platném znění) a dalŠím platným právním předpisům'

10.2. Záruční doba za dílo dle této SoD činí 24 měsíců. Záručni doba počíná běŽet dnem, kdy provedené
dílo dle této SoD převezme objednatel.

10.3. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce
k odstranění reklamované vady a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak ve
lhůtě přiměřené vzhledem k povaze vady. V případě zjištění vady díla ohroŽující bezpečnost nebo
provoz díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahfi|t odstraňování reklamované vady do 3



dnů ode dne doručení písemné reklamace. Pokud zhotovitel v dohodnutých lhůtách práce na
odstranění vady nezahájí' je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou.
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10 dnů po obdžení písemné výzvy
kjejich Úhradě. Vpřípadě, Že zhotovitel vpoŽadovaném termínu na odstranění vady započal
s přísluŠnými pracemi, ale tyto v poŽadovaném termínu nedokončil, je objednatel oprávněn nechat
v tomto případě uvedené práce dokonČit třetí osobou. Náklady s tím spojené je téŽ zhotovitel povinen
objednateli uhradit do 10 dnů po obdrŽení písemné výzvy k jejich Úhradě.

10.4. Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodluŽuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu
ode dne doručení pÍsemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla
objednateli.

XI. SANKCE , ODSTOUPEN| OD SMLOUVY
11 .1 ' Za nedodrŽení termínu dokončení díla uvedeného v čl. lV se zhotovltel zavazuje objednateli uhradit

smluvní pokutu 500,- KČ zakaŽdý započatý den prodlení' Za nedodrŽení termínu odstranění vady či
nedodělku se zhotovitelzavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 500,- Kč zakaŽdý započatý den
prodlení'

11'2' Bude-li po uzavření smlouvy opatřením příslušného státního orgánu dán příkaz k dočasnému
zastavení pracíje zhotovitel povinen po projednánís objednatelem bezodkladně přerušit
práce" Trvá-lisituace déle neŽ 3 měsíce, je kterákolize mluvních stran oprávněnázažádato
zruŠení závazkŮ ze smlouvy. Povinnostísmluvních stran je dohodnout potřebné
zabezpečovací nebo dokončovací prácq vedoucí kzamezení ztrát, na straně objednatele i

zhotovitele, s tím, Že zhotovitelje povinen tyto práce provést a objednatel zaplatit. Po dobu
přeruŠení prací z důvodů uvedených v tomto odstavci se zhotovitel nedostává do prodlení se
splněním díla.

XII. ZAVER
12.1 . Tuto smlouvu lze změnit jen písemně na základě chronologicky číslovaných dodatků

schválených oběma stranami. Na důkaz svého souhlasu s jejím zněním k ní připojují
Účastníci své podpisy a otisky razítek'

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , každý s platností originálu.

'12'3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

12.4. Dle $ 2 e) zákona Č.32012001 sb. o finanČní kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

V Řehenicích dne,il.,..í-'rr,u

Za objednatele :

, s.r.o.

O/lru 155
BřeŽany

7021
Obec Rehenice

František ondřich
starosta obce Řehenice

Přílohy:

č.1. - cenová nabídka - oceněný soupis prací

MAGHlDO,s.r.o.

Martina Škvorová
jed natelka spoleČnosti
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RozPočET

*=====: 03.05.2016

oBEc ŘEHENlCE, Křiváček 6, 25167 Řehenice, p.F.ondřich, starosta obce
MACH|Do,s.r.o., Slunečná 156, 254 oL Jílové u Prahy

a

I 
rc rrr, Kód Popi5,

Cena celkem,. ::,, : .MJ, :Mnážství :j,ceňa[CZK] -- .^:';:.- 
-

240.00

245.00 29

60.00

45.00 3 150

75 900.00

62970.OO

Kqrnurr!kace9mě|na_-!99p9lq :!9! jqj
Řóziezd:
1KZ(
2KN,
3Kr1
4KPr

7 160.
1 430.

L8 37

15

4 050.

3

Pokládka živice ACP 16 tl.5o mm

-:eďk:kqv

Kalkulováno d[e skutečných výměr a dodanÝch materiálů dle idn.cen.

18 900.C

330
28 080

87 345

a=

MACHlDO.s.r.o"
V Hranicích L55. z5z 41 Dolní Břežt
Provozovna: Slunečná L56,254 01 Jílové u Prahv
Tel. : 605 622 228, www.machido.cz
lČ 257 87 o2L, DlČ: CZ257 87 oZL
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