
Smlouva o dílo číslo: 141201'7

s M Lo UVA o DíLočíslo14/20í7
Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a nás!. Zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,

v platném znění

l. Smluvní strany

Objednatel : Obec Kunějovice
Kunějovice č.p. 28
330 35 Kunějovice
lČ: 00573086

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních a technických: Miloslav Novák - starosta obce

kontaktní osoba:
Helena Ludvíková. tel.: 604 564742, email. kunejovice@post.cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : SILBA s. r. o.
Částkova 1977t73, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
registrována KS v Plzni, OR, odd, C, vložka 17672
lČ: 263 97 242
DlČ: CZ26397242
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 269425255/0300
e-mail, marusvladimir@silbasro.cz

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: lng. Jiří Aulík - jednatel společnosti

- ve věcech technických: Vladimír Maruš - ředitel společnosti, tel.: 602 218195,
email : marusvladimir@silbasro.cz

Karel Němec - stavbyvedoucí, tel..724 916 761

l!. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla, a to:

,,Oprava místních komunikací"

Objednatel se zavazuje provedené dílo odebrat a zaplatit.



Sm'louva o dílo číslo: I4l201'7

lll. Časové plněni

Zah$ení prací: listopad až prosinec 2017
Dokončení prací: do 1.1 ,2018

Nový termín realizace díla z titulu nepředvídaných, podstatných překážek na straně objedna-
tele, případně rozšíření dodávky na základě požadavku objednatele nebo z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek bránících v provádění prací dle TP a ČSN, bude řešen vzájemnou pí-
semnou dohodou smluvních stran - dodatkem ke smlouvě.

lV. Cena díla

Celková cena za předmět plnění specifikovaný v č1,2 této smIouvy v členění bez DPH, DPH
21 ok a věetně DPH. Cena díla bude kalkulována na základě množství provedených prací, které
bude násobeno jednotkovou cenou, výsledkem bude celková cena díla.

Celková cena bez DPH

DPH21o/o

Celková cena věetně DPH

189 043,00 Kč
39 699,00Kč

228 742,oo Ké|

Cena díIa Je cenou maximální. nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu výstavby. V případě
zvýšení nebo snížení rozsahu prací na záktadě požadavku oblednatele budou fakturovány sku-
tečně provedené práce a měrné jednotky za jednotkové ceny. Cena za provedení díla je cenou
smluvní s pevnými jednotkovými cenami.

v. záruční doba

Záruéní doba za dílo činí 36 měsíců azaěíná dnem převzetí hotového díla objednatelem.
Zhotovitel odpovídá zavady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, kte-

ré se projevily po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy. pokud jejich příěinou bylo prokaza-
telně porušení jeho povinností.

Vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu
a termínu k jejich odstranění.

Vl. Dodací podmínky

1, Zhotovitel provede dílo v rozsahu, uvedeném v článku ll. Předmět díla této smlouvy
2. Zhotovitel předá objednateli po dokončení celé dílo formou protokolu o předání a převzetí.

Provedené dílo předávají a přejímají oprávněnízástupci smluvních stran.
3. Protokol o předání a převzetí, potvrzený zástupcem objednatele, je podkladem pro faktura-

ci.
4. Při provádění prací budou dodĚeny příslušné ČSN a rP.
5. Zhotovitel vyzve min. tři dny před ukončením díla objednatele k převzetí stavby.

vll. platební podmínkv a fakturace

1, Objednatel prohlašuje, že jsou vyřízeny veškeré náležitosti potřebné pro realizaci díla
a že má finančně kryty veškeré závazky, jež mohou z této sm|ouvy vzniknout.

2. Cena za provedení díla je smluvní s pevnýmijednotkovými cenami.

3. Fakturace bude prováděna bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet
zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Zadavatel bude platit zhotoviteli cenu
dílaza provedené práce formou dílčích faktur, vystavených zhotovitelem na základě soupi
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Nedílnou součásťi smlouvy jsou následující přílohy

Příloha 1) Výkaz výměr objednatele

V Kunějovicích dne /8,,l0, /e,íť V Plzni dne 09.10.2017

Ť
za zhotovitele

lng. Jiří Aulík

4.

5

Smlouva o dílo číslo: 1412017

su skutečně provedených prací: soupis bude obsahovat i oceněníjednotlivých položek v
souladu s rozpočtem díla. Soupis prací bude potvzený oprávněnými zástupci objednate
le izhotovitele.

Splatnost faktur bude 2í kalendářních dnů od jejich doručení objednateli, za předpokladu,
že budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny náleži-
tosti daňového dokladu. Konečná faktura bude vystavenaaž po řádném převzetí díla bez
vad a nedodělků na základě protokolu o předánía převzetí díla.

Podkladem pro sjednání ceny je zhotovitelem oceněný nabídkový rozpočet, který je ne-
dílnou součástí této smlouvy.

V případě, že zhotovitel nedodržítermíny plnění sjednané ve smlouvě, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25o/o z ceny díla za každý den prodlení.

V případě. že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury, uhradízhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,25o/o z ceny díla za každý den den prodlení.

Vlll. Vlastnické právo

Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí
dí a - datem uvedeným v předávacím protokolu.
Vlastnické právo na zhotovené dílo přechází na objednatele dnem úplného zaplacení díla.

lx. závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy lze doplňovat, měnit, upřesnit nebo rušit jen písemnými, číslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smIuvních stran,
Smlouva má tři strany a je vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných,
z nichžkaždá ze smluvních stran obdržíjeden výtisk.
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
Součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr.
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Miloslav Novák

starosta obce

Kunějovice

OBEC KTJNĚJOVICE
Kunějovice 28

_ 330 35 Líšťany
IC: 00573086, Tal,:377 921 070

jednatel společnosti

SILBA s. r. o

O,-t SltBA s.r.o.
(Y/ 

Východní picdměstí, 326 00 plzeň

tČ: 26397 242, DlČ: CZ26397 242



Příloha výzvy

SPEclFlKACE DíLA,
rozpočet plá nova né akce : 'o PFIAVA MÍstttÍc tt xotrll u l,t l xAcÍ"
Zadavate!: oBEC KUNĚJoVlcE Zhotovitel: slLBA s.r.o.

lčO: zos 97 242

Popis; položky - materiál / typ / návrh technologie oprav / r4ikon MJ Počet Cena
MJ /MJ

Cena
celkem

Opravy ( záplaty )

m' 28o

t]

Stavební práce

Frézování současného porušeného živičného krytu v tl. Scm

Zametení vyfrézovaných ploch

Spojovací postňk z asfaltové emulze v množství 0,Skg/m'

Vyrovnávky podkladu v lokálních defektech komunikace
pokládka asfaltového betonu vrstva obrusná Aco 11s z nemodifikovaného asfaltu

kg/t/m'
a

1 512,0or-

Zalití styčných a pracovních spár asfaltovou emulzí + posyp vápencem m tg0.00t- +a,oo; 624o,0ot-

V pruběhu prací odvoz sutě do 1 km dO km | ,u,oo,,- | *oó,- | ,.,u*,-

Cena celkem bez DPH 189 043,00 ,.

DPH 21% 39 699,00,

Cena celkem včetně DPH 2'l% 22B 742,0or-

Záruka na dílo. 36 měsíců

Doba trvání díla: 3 dny

Odvoz materiálu do lkm - v ceně není zahrnut poplatek na uložení odpadu (skládkovné).
V ceně poklád§, asfaltového betonu (typ ACOl1S) je zahrnuta l}šková úprava armatur.

MlsTNl Kr)M| lNlKActr l nKAl ITA - nRtrc Kl lNtr_ln\/leF.

m2

m2

28010§ ,i
::::=

68,0+:::= 1 9 o40,00r-

zeo,oo,- | 5,40 ,-

28o,mr-

1f ,oor-

l7,5úr*

1 84§.& --,

4 900,o0!-

20 29§,00


