
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 u naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále "občansky zákoník")
mezi:

ČI. I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IC:
DIČ:

Obec Psáry

Mgr. Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580
CZ00241580

Osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Tomáš Hejzlar, 602 214 493

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: STAVA s r. o.

osoba oprávněná k jednání za spol: Martin Cienciala, jednatel

se sídlem: Štěchovice, Hlavni 125, PSČ 25207

IČ:
DIČ:

61678481
CZ61678481

osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Jakub Cienciala, jednatel

dále jen "zhotovitel"

ČI. II. Předmět a ucel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spocivajici
v provedeni práci a dodávce materiálů dle výkazu výměr na akci Oprava komunikace u
hřbitova Psáry (dále jen Dílo).

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

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tři dnů, po ukončení této smlouvy.



zhotovJt el.sezaya,zuje.za. Podminek "bděných v této smlouvě řádně a včas provedené dílo
l a nedodělků předat objednateli v terminu uvedeném v či. V. této smíouvy''

p _zp. racovává"'dila je zhotovitel Povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
"°""y'. UJ,ed"áni. této smlouvy a "dit se předanými výchozími podklady o'bjednate1e'a"i'eho

V. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho"požadavjk'ů a
nebo vady objednatelem předaných podkladu. jinak odpovidá"7.a'"š'Í<o7u"ťÍm

/působenou.

ČI. III. Cena díla

l. Cena díla iini l 170 550, 20 Ke + DPH 21%tj. 245 815, 54 Ke, cena celkem l 416 365. 74
Kč.

Nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou é. l této smlouvy.
7" D°ho_dnutá cena zahmuje veškeré náklady'zhotovitele související 7provedenim díla dle

této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

4.

5.

ČI. IV. Platební podmínky
p.odkladem. pro zaplace"i. ceny za dil° Je faktura za provedené práce vystavená

po předání dokončené stavby objednateli.
Faktura je splatná ve lhůtě 21 dni ode dne jejich doručeni objednateli.
Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona c. 235/2004 Sb.. o dani
z přidané ̂hodnoty^ vedení pozdéjších předpisů, zejména"označeni'"Aoťovileleu"a
obi.ednatele:sid10'Ič;DIČ: cisl° faktury' datuu" vystaveni faktury, den sp]atnostTozna"Čem
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby^ úhrada d!Ía7fakťuro"van'a

a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu provedenvc
práci a po dokončeni protokol potvrzující převzetí díla s podpisem objednatele
o^dnatel. je_°právněn cloručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná ̂ cena^ není v souladu s cenou za provedeni předmětu díla sjednanou "vtéto

nlouvě nebo faktura^neobsahuje náležitosti'dle předchozího odstavce''tohoto"článku"
""!; obJednatel vad"°" faktum zhotoviteli, přestává běžet původni'lhata"s()latno"stT

Nova lhůta splatnosti v délce 21 dnů zaéne běžet od doručení nové-nebo"opravené'l
°dToby doručení nové ncb° OPravené faktury nen' objednatel v prodleni s-placenim"ceny

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

v

ČI. V. Doba a místo plněni

zllotOTÍtelse, zavaz"jeď10 dokončit do 21 dní od Prevzetl stavby. Datum zahájeni plněni
se předpokládá 18. 10. 2021



V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce
v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předáni zcela dokončeného díla posunut
o dobu trváni nepříznivých klimatických podmínek.

Místo plněni: komunikace u hřbitova Psáry

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

ČI. VI. Záruka

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plněni definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.

2. Zhotovitel odpovídá 7a 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. Zámíni lhůta dila počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného

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

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručeni
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, ač ji mohl zjistit.

2.

3.

4.

5.

ČI. Vil. Sankce

Pro případ prodleni zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH
nejméně však l . 000, - Kč za každý započatý den prodleni, tato sankce se uplatní i v případě
nesplnění úst. odst. 3 či. V.

b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 či. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2. 000,-
Ke za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

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

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní' pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyúčtováni smluvní pokuty.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

ČI. Vlil. Ukončeni smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit odstoupením ze zákonných důvodů.
Odstoupení musí být písemné, jinak je neplatné.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatné nebo
nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.



3.

4.

5.

Za podstatné porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy se považují zeiméi
případy, kdy

a) zhotovitel je v prodleni s řádným předáním díla déle než 5 dnů.

?^vite, 1 neoPráY"éne "ebo bezdůvodně přeruší' či ukonči prováděni díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při prováděni díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
J-s"~1' °bJednatel nepodstatné porušeni smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně

sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstraněni přiměřenou lhůtu. Nebude-Íi ve lhůtě
porušeni smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit,
Odstoupeni musí- být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručeni dmhé
smluvní straně.

l.

2.

3.

4.

l. IX. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran
formou dodatku podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí
mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smIuTOi strana obdrží jedno. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha é. l- cenová
nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.

Smluvní strany této smlouvy prohlašuji, že si ji před podpisem přeéetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

VPsárechdne27. 9. 2021

Za zhotovitele

Mgr. Milan Vácha
starosta

SIAVA s. r. o.
MSJ;^ih,i oddíl G. vložko 34716

flsyH.íy. JSltí^Scfclimiw
rC; ffwsw DIČ: CŽ6Í678481

Martin Cienciala
jednatel



Oprava komunikace u hřbitova Psáry

A: Zpevněná plocha před hřbitovem

Položka

Ddkopávky a prokopávky pro silnice
Naloženi výkopku na dopravní prostředek
Vodorovné přemistěni výkopku na skládku
Uloženi na skládce

za uložení na skládce

Zhutněni a urovnáni pláně

Podklad ze štěrkodrti ti. 150 mm 0/63
Podklad ze štěrkodrti ti. 150 mm 0/32

Spojovací postřik 0, 3 kg/m2
Asfaltový beton ACP 16 ti. 50 mm

V beton AGO 11+ ti. 40 mm

Převoz mechanizace
li oDatřeni, inženýrská činnost

Ostatnmáklady (ZS, provozni vlivy)

CENA CELKEM za objekt A bez DPH

B: Úprava komunikace V

Položka

množství

44, 00
44, 00
44.00
44, 00
79,20

108, 00

108, 00
108, 00
216,00
108, 00
108, 00

1, OČ
1, OČ
1, OČ

MJ

m3
m3
m3
m3

t

m2

m2
m2
m2
m2
m2

kpl
kpl
kpl

od závory+před hřbitovem

množství MJ

jednotková
cena

229,00 Ke
73, 00 Ke

165,00 Kč
19, 50Kč

376,00 Kč
25,90 Kč

162, 00 Kč
162, 00 Kč
21, 80Kč

338, 90 Kč
303, 30 Ke

2 550, 00 Kč
1 000, 00 Ke
2 400, 00 Kč

dl. cca 50 m

jednotková
cena

cena celkem

10076, 00
3212, 00
7 260, 00

858, 00
29 779, 20

2 797, 20

17496, 00
17496, 00
4 708, 80

36601,20
32 756,40

2 550, 00
1 000, 00
2 400, 00

168 990, 80

cena celkem

Kč
Ke
Kč
Kč
Ke
Ke

Kč
Kč
K6
Ke
Kč

Kč
Kč
Kč

Kč



[|Cištěni vozovek odkogern_ulehlého nánosu ti do 5 cm
;išténi vozovk\

50, 00
175, 00

2, 00

19, 60 Kč
8, 30 Kč

73, 00 Kč
1 452, 50 KeNakládání vvkooku

Vodorovné přemístěni výkopkiTna-skiadku
Uložení na skládce

19, 50Kč
376,00 Kč

Poplatek za uložení na skládce
1 353, 60 Ke

ostřik 0, 3 kci/m2
3815, 00KčAsfaltový beton AGO 11+ vyrovnávka ti. 20 mm

(přepokl. množství 8,23 154, 20 Ke

378, 00 Kč

26 985, 00 Kč
Asfaltový beton ACO 11+ ti. 50 mm (přepokl. množstvi
20,57 tí 66 150, 00 Ke

Přesun mechanizace
2 000, 00 Kč 2 000. 00 KčDopravní opatření, inženýrská činnost

750, 00 Ke
3 000,00 K6

Ostatní náklad
3 000,00 K6

CENA CELKEM za objekt B bez DPH
107001, 10Kč

Objekt C: Parkoviště řed hřbitovem

jednotková
cena

229, 00 Kč
Odkopávky a

10 076, 00 KčMaložení výkopku na dopravní
3 212, 00 Kčremlstění výkopku na skládku 44, 00

44, 00
165, 00 K6

19, 50Kč
7 260,00 KčUložení na skládce

oplatek za uložení na skládce
29 779, 20 Kč

2 797.
Zhutněni a urovnáni Dlaně

odklad ze štěrkodrti ti. 150 mm



Podklad ze štěrkodrti ti. 150 mm 0/32

Spojovací postřik 0, 3 kg/m2
Asfaltový beton ACP 16 ti. 50 mm
Asfaltový beton ACO 11+ ti. 40 mm

Převoz mechanizace

Dopravní opatřeni, inženýrská činnost
Ostatní náklady (ZS, provozní vlivy)

108, 00
216,00
108,00
108, 00

1, 00
1, 00
1,00

m2
m2
m2
m2

kpl
kpl
kpl

162. 00 Kč
21,80Kč

338,90 K6
303, 30 Kč

2 550,00 Kč
1 000,00 Kč
2 400, 00 K6

17496, 00Kč
4 708,80 KĎ

36 601,20 Ke
32 756, 40 Ke

2 550,00 Kč
1 000,00 Kč
2 400,00 Ke

CENA CELKEM za objekt C bez DPH 168990, 80Kč

Objekt D: Úprava komunikace V Aleji - od hřbitova k ulici Kutná dl. cca 353 m

Položka

Čištěni vozovek odkopem ulehlého nánosu ti do 5 cm
Ciětěni vozovky
Nakládáni výkopku
Vodorovné přemístěni výkopku na skládku
Uložení na skládce

Poplatek za uložení na skládce

Spojovací postřik 0,3 kg/m2
Asfaltový beton AGO 11+ vyrovnávka ti. 20 mm
(přepokl. množství 58, 11)
Asfaltový beton AGO 11+ ti. 50 mm (přepokl. množství
145.231)

Přesun mechanizace

Dopravní opatřeni, inženýrská činnost
Ostatní náklady (ZS, provozní vlivy)

množství

353,00
1236,00

13, 00
13, 00
13, 00
23, 40

1236, 00

1236, 00

1236, 00

1,00
1, 00
1,00

MJ

m2
m2
m3
m3
m3

t

m2

m2

m2

kpl
kpl
kpl

jednotková
cena

19.60 Kč
8, 30 Kč

73,00 Ke
165,00 K6

19, 50Kč
376, 00 Kč

21,80Kč

154,20 Kč

378, 00 Kč

4 500,00 Kč
3 000, 00 Kč
4 000,00 Kč

cena celkem

6918, 80Kč
10258,80Kč

949,00 Ke
2 145. 00 Kč

253, 50 Kč
8 798, 40 Kč

26 944, 80 Kč

190591,20Kč

467 208, 00 Kč

4 500, 00 Kč
3 000, 00 Kč
4 000,00 Kč



CENA CELKEM za objekt D bez DPH

^ENACELKEjVLza objekt A bez DPH
CENA CELKEM za objekt B bezDPH
CENA CELKEM za objekt C bez DPH
CENA CELKEM za objekt O bez DPH

168 990, 80 Ke
107001,10Kč
168 990, 80 Kč
725 567, 50 Ke

CENA CELKEM za dílo bez DPH
DPH (21%)
CENA CELKEM za dílo s DPH (21%)

1 170 550,20 Kč
245815, 54Kč

1 416365, 74Kč

STAVA s. r. o.

-.: 61678481 DIČ: CZMT^T-


