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v příloze zasíláme nabídku na zakázku "Rekonstrukce mostu úl. KJunčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt S002). Prosím
o potvrzení přijetí emailu. S pozdravem

Marie Dragounova
manažer nabídek
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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle S 2586 a naši. :ákonai'. 89'2012Sh.. obiimskuhu filálr .. tihťtinsk)':áknnik"i
mezi:

ČI, I. Smluvní strany
Objednatel!

zastoupeny:

se sídlem;

IČ:

Obec Psáry

Milanem Váchou, siarostou obce

Pražská 13 7, 252 44 Psáry

00241580

Osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických; Renáta Sedláková, 602 754 834

dále Jen "objednatel"

Zhotovitel:. N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.

osoba opráv-néná k jednáni za spol: Ing. Davidem Novák nebo Josefem Vaftouskem. jednateli
(jednají samostatně)

se sídlem; Nerudova 2215, 412 Ol Litoméřice

IČ: 44564287
DIČ: CZ44564287

osoba oprávnSná k jednání
ve věcech technických: Ladislav Vébr, ředitel divize mostních staveb, 724 338 434

dále Jen "zhotovitel"

ČI. II. Předmět a úiel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spoéivajíci
v provedeni prací a dodávce inateriálů dle projektu spol. Firasl a. r. o.. Sn-ánčická 1084/29,
Praha 140: 11/2016: "Rekonstrukce mostu u/. KJuníáku, J)olni Jlríany (objekt SO 02)"
(dále jen Dilo).

l. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodélků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v či. III. této smlouvy.

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedeni díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozdíji do tří dní, po ukonéetí této smlouvy.



3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v léto smlouvř řádné a včas provedené dilo
bez vad a nedoitílkti předat objednateli v terminu uvedeném v íl. V. teto smlouvy.

4. Ptí zpracováváni díla je zhotovitel povinen dodržovat právní pfedpisy, ČSN technické
normy, ujednám této smlouvy a řídit se předanými \ýchozimi podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavku a
pokyml nebo vady objednatelem předaných podkladu, jinak odpovídá í& škodu tím
způsobenou.

2.

ČI. lil. Cena dita
Cena díla:

SO 02 éini 2176997. 39 Ke DPH 21% tj. 457169, 45 Kč, cena celkem
2 634 166,84 KS.
Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výmérje přílohou i. l této smlouvy.
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související sprovedenim díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podminky
l. Podkladem pro zaplaceni ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená

zhotovitelem a to vždy za kalendáftií měsíc a dále po pt-edáni dokončené stavby objednateli.

2. Faktury jsou splatné ve Ihuté 21 dni ode dne jejich doručeni objednateli,
3. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona i. 235/2004 Sb.. o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a
objednatele, sídlo, IČ, DIČ. číslo faktury, datum vystaveni faktur}', den splatnosti. oznaéeni
peněžního ústavu a čisto účtu, na ktcr^' se má platit, účel platby - úhrada díla, fakturovaná
částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu provedených
prací a po dokončení protokol pomzujicí převzetí díla s podpisem objednatele.

4. Objednatel je oprávnén dorufienou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyůitovaná cena není v souladu s cenou za provedeni předmětu díla sjednanou v této
smlouvS nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto élánku.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nové lhůta splatnosti v délce 21 dnů zaéiie béitet od doručeni nové nebo opravené ťaktiiry.
Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodleni s placením ceny
za dílo.

5, Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni částky z úítu objednatele.

ČI. V. Doba a místo plnéni
Zhotovitel se zava/uje

Započít splněním díla SO 02 : nejpozd&ji 15. 5.2017, kdy mu zároveň budu předáno
staveništé (den pfedánf bude uveden ve stavebním deníku).

Dokončit dílo SO 02: 31.7.2017

Místo ptnéní: můstek v úl. K Junéáku, Dolní Jirčany



Nedoruči-Ii objednatel zhotoviteli výzvu k zahájeni plnřni do 1 roku ode dne podpisu této
smlouvy, pak tato smlouva uplynutím tohoto roku zaniká.

3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

ČI. Ví. Záruka

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpoviclá předmétu plnéni detinovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracováni, za správnost a úplnost a za soulad
díla s podmínkami této smlouvy. pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem
a právními předpisy.

3. Záruční lhůta díla poiíná béžet převzetím dila objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemné reklamovat u zhotovitele, a to bez zbMečného

odkladu po té, co se o nich dozvédél.
5. Právo na odstraněni vady předmétu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou.

Zhotovitel bez zbytefiného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnfi od doruéeni
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ai ji mohl zjistil.

ČL Vil. Sankce

l. Pro případ prodleni zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla vietné DPI!
nejméné však l .000, - Kč za každý započatý den prodleni,
b) s odstraněním zárufiní vady dle odst. 5 ČI. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,-
Ke za každý započatý den a neodstranénou vadu.

2. Pro případ prodleni objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodleni
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na ůiet objednatele ve lhůtě uvedené vu
vyůitování smluvní pokuty.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. kterou je možno vymáhat
samostatní vedle smluvní pokuty.

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný sta\'.

ČI. Vlil. Ukončeni smluvnfho vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu jednosteannó ukoníit odstoupenim ze zákonných důvodů.
Odstoupeni musí být pfsenmé, jinak je neplatné.
Objednatel je oprá\nén od smlouvy odstoupit v případe, fs zhotovitel podstatné nebo
nepodstatně poruší iistanovenl této smlouvy.



4.

5.

Za podstatné porušeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy se považuji zejména
pHpady, kdy

a) /holovitel je \' prodleni s řádným predánini dila déle než l O dnu.
b) zhotovitel neoprávnéné nebo bezdůvodné preruii íi ukonči provedeni díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,
c) zhotovitel při provádém díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
Zjistí-li objednatel nepodstatné poruicaí smlouvy, je povinen tyto skutefinost písemné
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstraněni přiméřenou lhůtu. Nebude-li ve IhfitÉ
porušeni smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn (id smlou\-y odstoupit.
Odstoupeni musí byl uéinéno v písemné ťomié a je účinné od okamžiku doručeni druhé

smluvní straně.

3.

4.

ČI. IX. Závíreíná ustanoveni

Tato smlouva může být měněna či doplňo\'ána pouze po vxájemné dohodě smlu\'nich stran
formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodaiky k léto smlou\'é musí
mít písemnou fonnu, jinak jsou neplatné.
Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž kaátdá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha C. l - cenová
nabídka zhotovitele véetné výkazu výmér.

Smluvní strany této smlouvy prohlašuji, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho ptípojuji své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a ůiinnosri dnem jejiho podpisu obéma smluvními
stranami.

V Psárech dne V Litoméřicich dne 12.4. 2017

Za objednatele Za zhotovitele

Milan Vácha
starosta

/
.
L- 1 ^

g. David Novák
jednatel

\



Firma: FIRASTs-r. o.

A Soupis objektů s DPH

Stavba: 35890 - Most Junčak
Varianta: IV -

Odlytnv* cena:
OC+DPH:

2 .178 997,39
2634166, 84

SO 001
sozoi
SO 901

Všeobecné
Most
Pfeložk šiti

21136080
1945 636.59

2000000

4438577
408 S83 68

4200. 00

574657
235422027

24 ZOO 00

H >'í

/
7.

. ;, 9. avid Nov
jednati.1 a



SUvba:

16

17

Říma. F1RAST 8J- o.

Příloha k fonnuláři pro ocenéní nabidky
3S-0 HmtJunBak

SOWH Vlltiecné

o

02720

027>

02841

02910

02911

02940

029412

02943

02944

POMOC P~ CE ZAJÍ NEBO Z IZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Úhrnná částka mu8i obsahovat mSkeié náklady na doCasn* ůpfauy a regulaci
dopravy <1 pití) na sBveniStl a nezbytné znaSeni a opatleni iiyplývajrel z
paáatíavtó 80ŽP na stavenifii tí v6. P"*wby)mich láwk a néjezdu. apod.

Trasy pro pěiiu souladu s vyN. i. 3980009 Sb., o , ., ,.,
obemych todmUtýdi požadavdch zabMpe&.illclch bezbariéwé užíváni sta<rt.
Po dobu reaBzace stavby zajiSUn přistup k objektům pro pózami techniku, pollde.
záchranné si . Pevná cena.

zdimu"eob
POMOC ZAJÍ

tenénďtlad na
NEBO OCHRANU l

aná zafizenl zhcrtovltete
NÝRSKÝCH SÍT

uytyčenl vSech podHmnid) síti s protolmlimim zápisem pnslirfných W^wu_
Ptainou polohu podznimich vedaii oiiént ročně kopanými sondami. Podzemni

zahm 'e

P ZKUMN
Slwdovdní kva

tem oteié náklad na ' dávané zaKzeni zhotovitele-Uaková
CE IVOTN HO PROST ED NA POVRCHU

dobu sta a zneaétĚni tfedl

2ahin a vrfkari ni s . ne s objednatelem dova

OSTA PO DÁVKY-ZEM S N
Zameteni skuleinétm pnwedeni díla ke kolaudad stavby.
3x tlitěne pne *1x CO
Pevná cena.

černi

černizahrnu' veškaé náklad s enés natelem man
OSTATN PO VKY^GEODETICK 2AM N
Kontrolní rnéfeni a ani v 'béhustavb

zahrnu- veikereniklad s o- s natetem má .m] racani
OSTATN VKY-VYPRACOV l DOKUMENTACE
havarijní a povodftowý plán "(tiskem 2x +1x CD)
Pevná cena.

zahm eveikeiónák s ' s ' natetom ~ ován i mi
OSTATN PO DÁVKY - VYPRACOV N MOSTO HO LISTU
MOSTN ÚST (Sx listem * 1x CO)
Pevná cena.

zahm'e veikaé néktad 'nes ' natelem an l černi
OSTATN PO VKV - VYPRACOV NI ROS
Realizatni dokumentace sta liskem 4> * 1<CD . Obsah dle směmrce ro

zahrnu' veSkert náklad ne s o 'ednatelem ~ ován i černi
OSTAT AOAVKY . DOKUMENTACE SKUTÉ PROVEDENI V DIGIT FORM

KPL i.noo

KPL

SOUBOR

HM

SOUBOR

1.000

1.000

1.000

1.000

1000

l.OOO

1.000

1.000

SO 001 211 360,80

C>na__, _ .
ť ová

8040.90

11 487,00

5 743.50

9 189.60

9 189.60

4 594.80

8040. 90

91 896.00

22 974. 00

Ce <?m

8040

11487.00

918960

9 189.60

459480

8040,90

91 896.00

22 974.00



zhtrtovené stavby poffBbné pro evktend mostu. Výkresy odchylek a
zmén stavby oproti OSP, PDPS. Ovéfeoé podpisein odpovédného zósh^ice
zhotovitele a spraven stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel
poskytne proielttovou dokumentaci w slupni D +PDPS v otevřeném fcrmétu *.dwg.

02945
zahrnu" veStoré náklad s 'nes
OSTAT DÁVKY-GEOMETRICKY

potvrzený katastrálním úřadem.
12 x tiskem

atolem ml
1000 10338.30 1033830

10 02953

pailožka zahmye:
. pnprawi podkladů, podáni žádosti na katastrabií úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrichého plánu
- vn>o6tíni a graBcte kancelářské práce
- úřední avéreni výsledného eiaborátu
. schváleni nfentw tídadu do katastru nemovitostí "sluSn
OSTATN VKY-HLAVN MOSIN DKA

katastrálním itodem
KUS 1.000 918960 9 189,60

18 02960

potožka zahrnuje:
-úkony dle ČSN 73 6221
- provedeni hlavni mostní pTohlidky opráwiénou fýzk*ou nebo právnickou osobou

loveni záznamu olu. '' íné defm "e stav mostu
OSTATN VKV-ODBORNÝ DOZOR 1000 13 784 40 1378440

11 02990
zahrnu' veďieró na s s o 'ednatetom dován dozorem
OSTATN VKV - INFORMA N TABULE
Náklady na ztížení infonnačnlch tabuli s údaji o staróě s textem dte >m>ru
o 'ednatete. Po ukontoni sta odstranént. Pevná cena.

2000 34.46.10 6892.20

- dodáni a osazeni informaĚnich tabuli v pfedepsaném provedeni a innoístvl s
obsahem pfedepsanym zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetné nutných asmnlch prací
. demontáž a odvoz po skončeni platnosti

É
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Příloha k formuláři pro ocenénl nabídky
IMIONortJuniik

90201 Mou SO 201 1945 636. 38
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11372
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11327
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. S*f" . ÍOOO
annn.da

- vodorovná . ntoU dBprava. pfiKHItíhii. pnrflUnI ffuntputKt> výKOOkwn
. kwnpwftt onwtonl vyhoptvky iwuptíwtá l a^fwtm*
- otatfmi výkopttté po catou dobu prfn v nim ví. UmaUeKytít opatfanf
. rtinnl vyxflptvrt > bnatoau potbmnlhB wdenl. tonrtnAci . objtíflť. vt A.ch
dofi>nihoai|;ét>nl -"'" ''"'
- 7ůím\í poa vodou, v okolí víbytnr. w ttlBnóníeh proawrech . pod
- přlp. awk za rpvost
. tóžsn' po irnivicn pttech a po jipýcn 'ulnítíi 6flt;>y. '.. gufteni
. ia-TNini way vt tíwpatícn .. mek ponit.. >puhctow(-i(rfp<;>>u>;Dra>t;..í
-senová" kpo tiSi.2)
. pottabnt uťtonf hladný podzurni vooy
- létoni . napojovtnl lednoťivícti trlvanů
- ^ytahovtnl . ratwi vjtopltu
wahwtni . p(>mah . vtfiil do 1wn>6n*ho tvaru, výméra tion-in v podicil i v ptíni

whčdnown* kllmafeek;ml vlivy
. ruční vyxoptoK y. odWnnBn; koffclii . rwptítwk
. ptíw'. vufitmi a roMpfwl ví ptopalovtn- (iryjmB trttovfcn tttni
. ítpmvu od-rtnu a oauinl dm, t*Kl<dflvó iptfy, utn > .vanu
. tfuntnl poaF otí, pffpK jnft i swhů ve .vho'>*n

. tfflTii iluprtů v podtoif a laA na .v<i;sh. nwd.1; pro tyto pria ZFMW wrmWt^
potofka

VKV P KORYTA VOOOT T l

tonovtf fi/DWTOO>'>3'07<> 2000
Mhmyji:

. vodoromt a ntilá doprtva. pftmfrttni. pfwutonl. manipuuoa a výkoplun
- kompwnl pnhndenl vykBpivky fttuptfan* liBpaienó
. okrthrl vfkopUt* po caku doti; prto* v nBm vč, hfimafrckýcn opatteni
. zttiwil vytoptwK v bCzkou poOtBmnlho wdanl, korutNkcl a obmKUi ve ]ti:cn
*>6ain(ho ujlltónf
. títwl pod vodou, v okofl v?bu*nk<. v tiranfrifch píwtomcri a poa
-pffpiark2a:>|)iw>at
- Uzmi po imh>*ch. páwcti a po ;;nícn nj-f. ích fiAtíucti tflsdrac.-!
- ťwpinl vody ví Cafpacich ̂ irw. pokuc' . pohBtovoifr: &wcl .o-pra'. i' /.i
uiunovnl h pól 1151. 2)
. po"tí>ré nilíft-' furtny pcdumni vod^
- IU>* a rozpojiovAnl jedmrtivých btoanů

-vyUwAii a natonl výlwpta.
. >v*(w*ni a ptevan iťih&doltonMnériotvat^. výr-tnenom. ni. podatlsvpitf
tn>hodno>n< k:;nailick^ffii rtvy
. n. inl vy>iopávlt>'. odtí-anenl kotťCr a MpiMhek
. paíf' vwphri a .wprwi vó phpUorófN (vyjma ttóto.Jcř- trtn;
. úpfwj (Kftrmu a oiitttnl dna. dWKloA aptfy. it*n . ivau

- thutrtónl podtotl pKpMné i iwru ví vatwvif-
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