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% Smlouva o dílo

1. Smluvní strany:
Objednatel: Obec Psáry IC: 00241 580

Pražská 137 DIC: NEPLATCE
25244 Psáry

Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta
tel.: 241 940 454
Zastoupení ve věcech technických: Renáta Sedláková
tel.: 602754834

číslo smlouvy:

Zhotovitel: BES s.r.o. iČ: 437 92 553
Sukova 625 DIČ CZ 43792553
25601 Benešov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 7496

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Jelínek, jednatel
Tel.: 3 17 722 822
mail: besbn‘~besbn.cz

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Petr Nagy
Tel.: 3 17 722 822
mail: besbn(~besbn.cz

číslo smlouvy: 112/2015

2. Předmět smlouvy:
Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na
své náklady pro objednatele stavbu a to:

Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká
Dolní Jirčany — rekonstrukce části komunikace Slepá

dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Nádvorníkem z února 2015..

3. Cena:
Cena je stanovena na základě předložené nabídky zhotovitele, vedené pod značkou N 172/15,
který byl vybrán ve výběrovém řízení radou obce dne 15.5.2014 us. 47-11/2015 a činí
507 497,39,-Kč bez DPH (pětsetsedmtisícčtyřistadevadesátsedm korun českých).

Oceněný soupis prací nabídky pro ul. Uzká a ul. Slepá 1 .část je nedílnou součástí této
smlouvy (Příloha č. 1 a příloha č.2).

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a místem stavby.
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4. Lhůty plnění:~
- Termín: převzetí stav~niště 11.6.2015

- dokončení prac~ a předání dokončeného díla: do 10.7.20 15

5. Předávání díla
V případě prodlení zhotovitele s předánfm dokončeného díla v termínu uvedeném v článku 4
této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč
za každý den prodlení, kromě případů, kdy toto prodlení bylo způsobeno vyšší mocí, nepřízní
počasí (zápisem v stavebním deníku potvrzeném TDI) nebo kdy se objednatel s dodavatelem
na prodloužení lhůty k předání předmětu díla písemně dohodli nebo z důvodů uvedených
v této smlouvě nebo v jejích dodatcích.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo stavební dozor k převzetí díla nejméně 1 den
před jeho předáním.
O převzetí dokončeného díla bude vyhotoven protokol. Objednatel nebo jeho pověřený
stavební dozor provede kontrolu díla a správnost údajů. Na záldadě těchto skutečností potvrdí
objednatel předávací protokol, v němž bude uveden rozsah a stav díla v okamžiku předání a
případné vady. Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku 6, bod B.

6. Fakturování:
A. -Zhotovitel nepožaduje zálohu.

Zhotovitel bude fakturovat Po dokončení celé stavby.
B. V souladu s předávacím protokolem vystaví zhotovitel fakturu. Splatnost faktury je

stanovena na 14 dní od doručení faktury objednateli. Za zaplacení falctury se považuje
datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele. V případě opoždění platby je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli penále z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení.

C. Objednatel prohlašuje, že má na finančním účtu dostatečně vysokou částku na úhradu
objednané služby.

7. Záruka
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 36 měsíců ode dne předání díla.
Záruka nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných
skutečnostech t.j. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících
(zhotovitelem v rámci díla neprovedených) vrstev komunikace, provozování jiných než
silničních vozidel schválených pro silniční dopravu, v nadměrném dopravním zatížení apod.
V okolí překážek, kde není z technologických důvodů možná souvislá pokládka finišerem
(strojní pokládka), bude provedena ruční pokládka asfaltu, která může způsobit nižší kvalitu
vzhledu povrchu a rovněž v místě styku asfaltových vrstev s trvalými objekty, kde není
možné hutnit válcem, ale vibrační deskou, může mít nižší kvalitu vzhledu povrchu při
zachování shodných kvalitativních vlastností jako v případě strojní pokládky. Nižší kvalita
vzhledu z těchto důvodů nebude objednatelem uplatňována jako vada.
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Objednatel
Milan Vácha, starosta
obec Psáry

8. Závěrečná ustanovení
Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními Občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
Učastnici prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v
tísni nebo za jinak nevýhodných okolností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o třech stranách, z nichž každá strana
obdrží po jednom vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

a) Příloha č. 1 — Oceněný soupis prací — ul. Uzká
b) Příloha č.2 — Oceněný soupis prací — ul. Slepá I .část

VPsárechdne 2015 V Benešově dne.

(1?)

jednatel
s.r.o.



Stavba:Psáry - komunikace
Objekt: Ulice Úzká
celkem Dez DPH
DPH
Celkem včetně DPH

222 154,55 KČ
46 652,46 KČ

268 807,01 KČ

ul.Ůzká
celkem

Název MJ
Komunikace

Množstvi Jedn. Cena Cena celkem

222 154,55

Izemni práce I I I I 39 974,481
Odstraněni podkladu p1 nad 200 m2 z kameniva drceného ti 100mm 2 202 300 2000 404
(58x3.4)+(3,4x1,5) =202,3 T_. ‘ ‘ ‘

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 V m3 4046 71 40 288884
hornině tř. 3 202,3*0,20=40,46 ‘ ‘ ‘

Vodorovně přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tř. I až 4 m3 60,69 252,00 15 293.88
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 60,69 53,90 3 271,19
Uloženi sypaniny na skládky m3 60,69 16,10 977.11
Poplatek za skládku - ostatni zemina t 97,10 139,00 13 497,46
Úprava pláně zhutněnim m2 202,30 10,00 2 023,00
Komunikace 160 093,80
Podklad ze Štěrkodrtě So 0/63 tI 250 mm m2 202,30 165,00 33 379.50
Hutněná krajnice ze Štěrkodrtě SD 0/63 tI 100 mm m2 34 00 6740 2 291 60
(20 X 1 ‚7)= 34,0 ‘ ‘ .

Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tI 70mm Š do 3m m2 190,10 387,50 73 663,75
Postřik spojovaci 0,3kg/m2 m2 190,10 12,00 2 281.20
Asfaltový beton ACO 11 I tI 50mm Š do 3m rn2 177,90 272,50 48 477,75
Ostatní konstrukce a práce-bouráni 19 130,00
uliční vpust včetně napojeni koL 1,00 9 710,00 9 710,00
rektifikace pvrchových znaku inž.siti -poklopy kpL 6,00 . 1 570,00 9 420,00
Přesun hmot 2 956,27
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 51,24 57,70 2 956,27

‘ H_____
S
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Stavba:Psáry - komunikace
Objekt: Ulice Slepá část I
celkem bez DPH
DPH
Celkem včetně DPH

Nazev
Komunikace

285 342,84 Kč
59 922,00 Kč

345 264,84 Kč
Cena celkem

1.část - ul.Slepá - úzký úsek celkem

B

285 342,84

(‘
fl Množství jedn.cena

jii~ů~í práce I [ I 52 666,121

Odstranění podkladu p1 nad 200 m2 z kameniva drceného tI 100mm m2 226,350 20,00 4 527,00
(61 ~ 3,4) + (6 x 1,2) + ( 4,5 X 1,5) + (10 x 0,5) = 226,35

[&k~pávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 V m3 45,27 71,40~ 3 232.28!
I hornině tř. 3 226,36*0,20=45,27 Ĺ
Hloubeni jam Š do 2000mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10.400~ 219,00 2 277,60
2 X 2 X 2,6 = 10,4
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 78,31 252,00 19 732.861
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 78,31 53,90 4 220.641
Uložení sypaniny na skládky m3 78,31 16,10 1 260711
Poplatek za skládku - ostatní zemina t 125,29 139,00 17 415.031
Úprava pláně zhutněním m2 226,35 10,00 2 263501
Komunikace 193 092,80
Výplň drenážního dna vsakovací Šachty z kameniva drceného fr,32/63 0,800 1 530,00 1 224,00
2x2x020,8
Obsyp vsakovaci studny se zhutněním z kameniva drceného fr.0/63 m3 5,900 1 390.00 8 201 ‚00
(2 X 2 x 2,2)-(2,4x3,14x0,62X0,62) = 5,90
Podklad ze Štěrkodrté ŠD 0/63 tI 250 mm ~ 226,35 165,00 ~ 347751
Hutněná krajnice ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tI 100mm m2 85,10 67,40 5 735,74
(53 X 0,7)+(40x1,2)85,1
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tI 70mm Š do 3m m2 214,15 387,50 82 983,13
Postřik spojovací 0,Skg/m2 m2 214,15 12,00 2 569.80
Asfaltový beton ACO 11 I tI 50 mm Š do 3 m m2 201,95 272,50 55 031,38
Ostatni konstrukce a práce-bouráni 36 228,00

bourání želbet panelů tI. 150mm včetně likvidace suti (23x2,OxO,15)6,9 m3 6,90 4 980,00 34 362,00

rektifikace pvrchových znaku inž.sití (hrnky vodovodu) 2,00 933,00 1 866,00
Přesun hmot 3 355,92
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným 58,16 57,70 3 355,92
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