
Smlouva o dílo

1. Smluvní strany:

Objednatel: Obec Psáry iČ: 00241580
Pražská 137 DIC:
252 44 Psáľy
Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta
tel.: 241 940454
Zastoupení ve věcech technických: Renáta Sedláková
tel.: 602754834

Zhotovitel: Mašek Mattin
Kamenný Přívoz 207
PSC:25282
DIČ:CZ590 1240279
IČ0:12559113
Zastoupení ve věcech smluvních a technických: Mašek Martin
Tel.: 602320807
mail:masek-mvm@atlas.cz

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 Uzká
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 výkazu výměr od zhotovitele, který byl vybrán
ve výběrovém řízení radou obce dne a činí 625444,44 Kč vč DPH (cena bez DPH je 516896,23
‚-Kč).
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a místem stavby.

4. Lhůty plnění: .

Termín: převzetí staveniště a zahájení prací
- dokončení prací dolS,7,2015 .

5. Předávání díla
V případě prodlení zhotovitele s předáním dokónčeného díla v termínu uvedeném v článku 4 této
smlouvy je objednatel oprávnčn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši I 000,- Kč za každý
den prodlení, kromě případů, kdy toto prodlení bylo způsobeno vyšší mocí, nepřízní



počasí (zápisem v stavebním deníku potvrzeném [DI) nebo kdy se objednatel s dodavatelem na
prodloužení lhůty k předání předmětu díla písenině dohodli nebo z důvodu uvedených v této
smlouvě nebo v jejích dodatcích.
Zhotovitel je povincn vyz‘ at objednatele nebo stavební dozor k převzetí díla nejméně I den před
jeho předáním.
O převzetí dokončeného díla bude vyhoto‘en protokol. Objednatel nebo jeho pověřený stavební
dozor provede kontrolu díla a správnost údaju. Na základě těchto skutečností potvrdí objednatel
předávací protokol, v němž bude uveden ro,sah a stav díla v okamžiku předání a případné vady.
Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku 6, bod B.
6. Fakturov~íní:

A. Zhotovitel nepožaduje zálohu.
Zho[ovitel bude Likttirovat po dokončení celé stavby.
B. V souladu s předávacím protokolem ‚)%ta‘ í ihotovitel fakturu. Splatnost faktury je stanovena
na 14 dní od doručení lhklL ry objednateli. /a iaplacení faktury se považuje datum připsání
fakturované částky na účet zhotovitele. V prípadě opoždění platby je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli penále z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
C. Objednatel pmlila~uje. ~e má na íinančnim účtu dostatečně vysokou částku na úhradu
objednané slu~h\ .

7. Z~ruka

Zhotovitel posk‘ taje objednateli z~rtiku na dílo 36 rněsícu ode dne předání díla.
8. Závěrečná us11 flo“en í

Otá7ky výslovně touto slnlou‘ on neupravené se řídí českým právním řádem. 7ejména
ustanoveními Občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
Učastnici prollIašL‘jí. že lato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné yule, nikoli vtísni
nebo za jinak ncv~hodn~ch ot )lností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad sjejím obsahem.
Na důkaz toho připojuji S‘~ vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva Je vvlintovei a ve d‘ ou stejnopisech o dvou stranách, z nichž každá strana obdrží po
jednom vyhoto‘ení a naH vá platnosti dnem jejího podpisu.

STAVEB SDRUŽENÍ

V Psárech cIne I ~

D7 O~O - 59of4O~7Ú

Objed natel Zhotovitel
Milan Vácha, s Mašek Martin



Mašek Martin
Kamenný Přívoz 207

. komuflika~
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~ ui~ Uzká
~ OPH

ik0“‘ včetn&1~‘H ..Ce JláÉův- . ‘ MJ-~MFíóžstvI
Komunikace

‚l.Úzká

~néhotI 100 mm
202,3

Qdkopávkya p7óké~áVky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v
homiflétř 3 202:3W,20~40,46 -‘

VodoroVné~řem15tě‘“ do 10000 m vykopku z horniny tr 1 az 4 __________

~dánjv‘~~kÚ ž hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
~~l~te~js 2~~ny na skládky
PópIä~~ätekza skládku - ostatní Zemina
~
K&munikace
podklídzé štěrkodrté ŠD 0/63 U 250 mm __________

Hútňě~á křajriice2e štěrkodrté Šo 0/63 tI 100mm
(20ix 1j)~.3~,O
Pódkläďz obálovaného kameniva »‚CL 1611 70 mm Š do 3 m _________
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239 361,91 KČ
50 266,00 KČ

289 627,91 KČ
•Jědh. Cěiia se‘ : ~i em -

239 361,91

41 200,42j

m2 202,300 55,00‘ 11 126,50

m3 40,46 170,00 6 878,201
- 60,69 65,00 3 944,85

m3
m3

60,69
60,69

m2
97,10

202,30

50,00
40,00

142,00
45,00

- m2 202,30 155.00 31 356,50

m2

3 034,50
2 427,60

13788,77
9103,50

172 686,50

34,00

m2 190.10

80,00

405,00

2 720,00

76 990,50

~iřik‘~ipojd0,3k9/m2 ~ 196ib 20,00 3 802.00
AsfáltóVÝbeton‘ACO 11 I ti 50mm š do 3m m2 177,90 325.00 57 817,50
Ošt~tňikánstrukce a práce-bourání 21 120,00
ulíčhí.vii‘išt včetně napojení kpi 1,00 18 000,00 18 000,00
řěktifikiče pvrchových znaků inž.siti -poklopy kpl 6,00 520,00 3 120,00
Přó~üřuhmot 4 354,99
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 51,24 85,00 4 35~99

____________________________________________________________ I_______________ __________ .________ I __________



Mašek Martin
Kamenný Přivoz 207

stavba:PSáIY - komunikace
objekt: Ulice Slepá Část I
celkem bez DPH 277 534,32 KČ
DPtP ‚ 58 282,21 KČ
Celkem vČetně DPH 335 816,53 KČ

Název MJ Množství jedn.cena Ce a eí em
Komunikace

I.Část- uI.Slepá - úzký úsek celkem 277 534,32

Zemni práce I I 51 893,331
Odstraněni podkladu p1 nad 200 m2 z kameniva drceného tI 100mm m2 ‘ 226,350 55,00 12 449,25
(61 x 3,4) + (6 X 1,2) + ( 4,5 X 1,5) + (10 X 0,5) = 226,35

IOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 ‚t ‘m3 45,27 170,001 7 695,901
L hornině tř. 3 226.36*0,20=45,27 I I I
Hloubéni jam Š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ‘ ;m3 ‚ 10,400 175,00 1 820,00
2 x 2 X 2,6 = 10,4
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 78,31 65,00 5 089,83
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 78,31 50,00 3 915,25
Uložení sypaniny na skládky m3 78,31 40,00 3 132,20
Poplatek za skládku - ostatni zemina L 125,29 142,00 17 790,90
Úprava pláně zhutněním m2 226,35 45,00 10 185,75
Komunikace 209 947,25
Výplň drenážního dna vsakovací šachty z kameniva drceného fr32/63 ‘ m3 0,800 750,00, 600,00
2x2x020,8
Obsyp vsakovaci studny se zhutněnim z kameniva drceného fr,0/63 ‘ m3 5,900 750,00 4 425,00
(2 X 2 X 2,2)-(2,4x3,14x0.62x0,62) = 5,90
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tI 250mm m2 226,35 155.00 35 084,25
Hutněná krajnice ze štérkodrtě ŠIJ 0/63 tI 100mm m2 85,10 155,00 13 190,50
(53 x 0,7)+(40x1 2)=85,1
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tI 70mm š do 3m m2 214,15 405,00 86 730,75
Postřik spojovací 03kg/m2 m2 214.15 20,00 4 283,00
Asfalto~ý beton ACO 1 1 I tI 50 mm Š do 3 m m2 201,95 325,00 65 633,75
Ostatnl konstrukce a práce-bouráni 10 750,00

bouráni želbet panelů tI. 150mm včetně likvidace suti (23x2,OxO,15)6,9 m3 6,90 1 500,00 10 350,00

rektifikace pvrchových znaků inž.siti (hrnky vodovodu) 2,00 200,00 400,00
Přesun hmot 4 943,74
Přesun hmot pro pozemni komunikace a letiště $ krytem živičným 58,16 85,00 4 943,74
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( Okresní úřad Praha - záp~dQkresni zivnostensky arad, Podskalska 19. 128 5 Praha 2 1:

±$ č.j. 995/92/Ř /Nat V Praze dne 24.11.1998~$Z; ev.č. 321000-2444-OO
-;

Žtvnostenslcý Ust
4-

‚ ~‘ Okresní živnostenský úřad Praha1západ vydává podle ~47 odst.t a 2

. zákona 6.455/91 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění,

‘- živnostenský list fyzi1qké osobě: -

: -

jméno a příjmení: Martin -Mašek

Rodné číslo: 590124/0279 .

:- Trvalé bydliště: 252 82 Kamenný Přívoz 207ů
— . —

‚4 I V

~: Obchodní jméno: Martin Masek -~

‚ . .

. ICO 12559113
- i~~_ 4‘

~ -~

Předmět podnikání. Zednictví -~

- -

-.

-‘. Místo podnikání. 252 82 Kamenný Přívoz 207

?
~ Platnost na dobu: neurčitou

~%‘ Vznik oprávnění provozovat živnost: 19 08.1992

3t~ Tímto živnostenským listem se nahrazuje živnostenské oprávnění
~t‘vydané OkZU Praha západ pod čj. 995/92/R /Mat dne 19.08.1992.

/ ĺ ‘
ĺ řř(-‘4-~

Dr. Marie P n m a h a č o v á ‘

‘ vedoucí Okresního živnostenského úřadu

‚ — -— 1 ‘I —-

1 “4
‚. „ ‘-.--

‚ ‚~‘_,~‘~-l -‚1 -‚ 4‘:‘

- - - „



Subdodavatelem asfaltohetonu pro Martina Maška je MACHIDO s.r.o. IČO: 25787021

Příloha živnostenský list



Městský úřad ČernDľ3~ce .

Qbecin zivnostensky urad, Podskalska 1, 128 25 Praha 2

č.j . 0207/05/V/Se V Prč~ze dne 06.12.2005
ev.ě. 310012-38302698-01

Ztvnostenský Ust
Městský úřad Černošice, obecní živnostens:~t (~řad ‚ vydává na
základě ohlášení zrněny ze dne 19.10.2005 pc:le ~ 49 odst.1 a 2
zákona číslo 455/dl Sb., o živnostenském ~odnikání ve znění
pozdějších předpisů; změnu živnostenského listúu právnické osobě;

Obchodní firma: MACH IDO, s . r. o .

Sídlo: V Hranicích 155, 252 41 Dolní Břežany

IČO: 25787021

Předmět podnikání: Prováděti staveb, jejich zn:~n a odstr&íováni

Živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou

Den vzniku živnostenského oprávnění: \OL!j&.2005

Tímto živnostenským lisLem se nahrazuje živnostenský list vydaný
Uřadem m.č. Praha 12 pod č.j. Z0/U4687/2005/Cer dne ~8.O6.20O5.

2‘

: Ihg.~ H~~a ~Jvhnalová
večouc ohecníhd ž ~nostenského úřadL


