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Zadávací dokumentace stavební práce  

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 

(dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), směrnice č. 20 obce Nesovice, která upravuje postup při zadávání 

veřejných zakázek obce. 

 

 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU  
 

 

„Oprava komunikace v obci Nesovice“ 
 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE      
 

Zadavatel: Obec Nesovice 

Zástupce zadavatele: Vítězslav Reška, starosta obce 

Sídlo: Nesovice 305, 683 33 Nesovice 

IČ: 00292141 

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Kateřina Hálová 

Telefon: 734 692 132 

E-mail: cssmezihori@seznam.cz 

 

 

 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Předmět plnění veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se 

opravy místní komunikace včetně rekonstrukce opěrné zídky 

v obci Nesovice. Práce budou spočívat v odstranění a 

opětovném vybudování opěrné zídky v délce 20 m a 

odfrézování části původní silnice v tl. 40 mm. Poté bude 

podklad očištěn a nanesen spojovací postřik 0,2 kg/m². Nová 

vrstva asfaltového betonu je navržena ACO 11 tl. 40 mm 

v rozsahu 2 494 m². Na závěr budou všechny spáry řádně 

očištěny a zality asfaltovou zálivkou včetně vyrovnání 

poklopů a uzávěrů inženýrských sítí. 

Dodavatelem bude předáno zakreslení skutečného 

provedení díla v tištěné formě a elektronicky ve formátu 

*.pdf,  – bude součástí nabídkové ceny. Součástí zadání je 
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výkaz výměr na předmětnou stavbu a příloha PD Situace 

stavby.  

Místo plnění zakázky: 
p.č. 1760 a 1741/1 v k.ú. Nesovice část Nové Zámky, od RD 

 č.p. 104 po RD č.p. 299 

Předpokládaný termín zahájení plnění: 8/2017 

Předpokládaný termín ukončení plnění: 10/2017 

Podrobný popis požadovaných prací je uveden v projektové dokumentaci, která je na vyžádání 

poskytnuta k nahlédnutí na obecním úřadě Nesovice, a dále v položkovém rozpočtu - výkaz výměr, který 

tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace bude zveřejněna na úřední desce obce 

Nesovice po celou lhůtu pro podání nabídek.  

Pokud zadávací dokumentace či výkaz výměr obsahují informace o určitých obchodních názvech nebo 

odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod., není nutné toto v nabídce dodržet, účastník to 

při zpracování nabídky bude chápat pouze jako vymezení standardu kvality. 

 

 

 

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY   
 

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky: 

a)   Termín realizace: Práce budou zahájeny ihned po podpisu SoD. Předpokládaný termín je 

srpen 2017. Termín dokončení bude nejpozději do 31.10.2017. 

b)   Záruka za dílo:  Minimálně 60 měsíců, počítáno od data písemného předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků. 

c)   Platební podmínky:  Fakturace bude provedena měsíčně, splatnost faktury bude 60 dní ode 

dne doručení faktury zadavateli. 

d)   Sankce: Jsou součástí návrhu SoD 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti 

se změnou sazeb DPH. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. 

 

 

 

5.   POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  
 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se 

zadávací dokumentací.   

Další požadavky: 

a) Pro předložení nabídkové ceny dodavatel použije a vyplní formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše 
přípustné“, který je součástí přílohy č. 1 - Krycího listu. 

b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné 
zakázky. 

c) Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek 
uvedených v položkovém rozpočtu. Ceny a sazby vyplněné do jednotlivých položek rozpočtu musí 
krýt celou hodnotu dodávky popsanou v dané položce včetně všech případných nákladů a výdajů 
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vyžadovaných pro realizaci příslušného díla. Nabízené ceny se uvádí jako aktuální ceny v den 
předložení nabídky. Ceny musí být uvedeny ke každé požadované položce. Sazby zahrnují veškeré 
daně, cla a další závazky, které nejsou v nabídce uvedené zvlášť. Nedílnou součástí nabídky bude 
oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

d) Pokud jsou v položkovém rozpočtu excelovské soubory (ve formátu *.xls), jakékoliv funkce 
(výpočtové vzorce) nastavené v daných souborech nejsou považovány za zadávací podmínky 
veřejné zakázky. Za správnost funkcí a výpočtů nese odpovědnost dodavatel. 

 
 
 

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ČLENĚNÍ NABÍDKY  
     

Dodavatel musí v nabídce předložit následující: 

a) KRYCÍ LIST NABÍDKY Pro sestavení krycího listu dodavatel použije přílohu č. 1 - Krycí list nabídky. Na 

krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje 

zadavatele a dodavatele, nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná dle zadávací dokumentace, 

datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat. 

b) ŽIVNOSTENSKÝ LIST 

c) NÁVRH SMLOUVY O DÍLO dodavatel použije návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou za 

dodavatele jednat, která je přílohou č. 4. 

d) POLOŽKOVÝ ROZPOČET podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat. 

e) TÝDENNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat 

f) DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI dle odst. 7 zadávací dokumentace. 

 

g) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ příloha č. 2 

  

h) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

i) DALŠÍ PŘÍLOHY 

 

Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé 

nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. 

 

 

 

7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI   
 
Dodavatel je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat kvalifikaci.  

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:  

 základní způsobilost 

 profesní způsobilost 

 technickou kvalifikaci 
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Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění dodavatelem a požadovaná čestná prohlášení 
předkládá dodavatel vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fyzickou osobou/statutárním 
orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat (např. na základě plné moci, 
originál plné moci musí být součástí nabídky). 
 
 

7.1   Základní způsobilost prokáže dodavatel, který  
 

 prokáže předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 
 

7.2   Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který doloží: 
 

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení, 

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 
právní předpisy takové oprávnění vyžadují. 

 
Doklady prokazující profesní způsobilosti je možné předložit v prosté kopii. 

 
7.3   Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který doloží: 
 

 Seznam 3 stavebních prací stejného či obdobného charakteru provedených dodavatelem za poslední 3  
 roky, v minimální výši 650 000,- Kč bez DPH za jednu stavbu.  

Seznam stavebních prací bude předložen ve formě čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude 
obsahovat název zakázky, stručný popis, čas a místo realizace, finanční hodnotu referenční zakázky a 
kontaktní osobu objednatele, u které je možné si údaje ověřit.   

  
 

8. VÝČET SUBDODAVATELŮ  
  

Maximální přípustný objem subdodávek na projektu může dosáhnout max. 30 % z objemu stavebních 
nákladů. Dodavatel uvede výčet subdodavatelů a vyjádření jejich podílů na zakázce – konkrétní části 
plnění zakázky. V případě, že nabídka nebude obsahovat seznam subdodavatelů, bude na uchazeče 
pohlíženo tak, že při realizaci zakázky nevyužije subdodavatele. V případě účasti subdodavatelů na 
zakázce prokáže dodavatel jejich technickou způsobilost doložením jejich výpisu z obchodního rejstříku. 
 

 

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK  
 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 

hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny. 
Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise stanoví pořadí 
nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, 
který zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

 
 
 

10. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  
 

a) Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese účastník.  
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b) Zadávací lhůta, po kterou je účastník vázán svou předkládanou nabídkou, je zadavatelem 

požadována v délce 90 dní. 
 

c) Dodavatel si zajistí dopravní značení.  
 

d) Práva zadavatele a podmínky zrušení výběrového řízení: 
      
  Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 
 Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky. 

 Zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu. 

 Vyloučit účastníka z výběrového řízení v souladu s § 48 ZZVZ. 

 Nevracet účastníkům předložené nabídky. 

 Vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny a 

požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění. 

 Vybraný uchazeč bude automaticky vyřazen, jestliže neuzavře smlouvu ani po druhé výzvě 

k součinnosti.  

 Vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou 

obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám. 

 Zažádat účastníka o doplnění kvalifikace. 

 
 

11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  
 

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně, a to na 

e-mailovou adresu: cssmezihori@seznam.cz 

Účastník může zažádat o dodatečné informace nejpozději 5 pracovních dnů před termínem pro podání 

nabídek.  

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány do 2 pracovních dnů e-mailem všem 

účastníkům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.  

 

 

12. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK  
 

Lhůta pro podání nabídek:   Datum:  14.7.2017 Hodina: Do 10:00 

Adresa pro doručení nabídek: Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33  

Nabídku je nutné podat 1 x v písemné formě v originále, v českém jazyce, v zapečetěné obálce 
opatřené identifikačními údaji účastníka a viditelně označené nápisem:  
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„NEOTVÍRAT:  Nabídka do výběrového řízení Oprava komunikace v obci Nesovice“ 

Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně v úředních hodinách, které jsou 
uvedeny na webových stránkách zadavatele; nebo po telefonické domluvě s kontaktní osobou ve věci 
veřejné zakázky.  

 

13. INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
 

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni formou zveřejnění na úřední desce obce 

Nesovice. Zveřejněním výsledku na úřední desce bude informace brána za doručenou. 

 

 

14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A KONTAKTNÍ OSOBY  
 

Prohlídka místa plnění se nestanovuje, místo je veřejně přístupné. Kontaktní osobou ve věcech formální 

a technické stránky výběrového řízení je Kateřina Hálová, projektová manažerka svazku obcí Mezihoří, tel: 

734 692 132, cssmezihori@seznam.cz  

 
15. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY  

 
Příloha č. 1    -    Krycí list nabídky  
Příloha č. 2    -    Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost 
Příloha č. 3    -    Položkový rozpočet (výkaz výměr) 
Příloha č. 4    -    Návrh Smlouvy o dílo  
Příloha č. 5    -    Situace stavby   

 

 

V Nesovicích dne …..  

 

 

…………………………………………………………………………………… 

                         Vítězslav Reška, starosta obce 

 
 

mailto:cssmezihori@seznam.cz
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Příloha č 1 Krycí list nabídky stavební práce  

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
k veřejné zakázce malého rozsahu 

„Oprava komunikace v obci Nesovice“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 20 obce Nesovice, která upravuje postup při 

zadávání veřejných zakázek obce. 

 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Obec Nesovice 

Sídlo: Nesovice 305, 683 33 Nesovice 

Zástupce zadavatele:  Vítězslav Reška, starosta obce 

IČ: 00292141 

Tel.: +420 724 074 388 

E-mail: obec@nesovice.cz 

1.2. Dodavatel 

Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
dodavatele: 

 

IČ:  

Tel.:  

E-mail:  

Kontaktní osoba ve věcech nabídky:  

Tel.:  

E-mail:  

 

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“ 

Celková cena díla 

Cena celkem 
bez DPH 

DPH 
(sazba ___%) 

Cena celkem 
včetně DPH 

   

 

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat 

Podpis oprávněné osoby, 
datum: 

 

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 
 

Název dodavatele:  

Sídlo:  

IČ:  

 
 
Výše uvedený účastník výběrového řízení s názvem: 
 

„Oprava komunikace v obci Nesovice“ 
 
tímto prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti a čestně prohlašuje, že  

 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 
 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 
 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
 

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 
V ....................... dne ….. 
 

Osoba oprávněná za dodavatele jednat 
Titul, jméno a příjmení, funkce: 

 

Podpis:  

                    



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet NA 01 Stavebni prace JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

04 Oprava místní komunikace N. Z. vč. opěrné zídky Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

2016 013 OÚ Nesovice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2016 013

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0

Josef Reška - STAVEBNÍ FIRMA
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2016 013 OÚ Nesovice Rozpočet : NA 01

04 Oprava místní komunikace N. Z. vč. opěrné zídky

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

5 Komunikace 0 0 0 0 0

8 Trubní vedení 0 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 0 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

zpracování nabídkového rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : Stavebni prace
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2016 013 OÚ Nesovice Rozpočet: NA 01

04 Oprava místní komunikace N. Z. vč. opěrné zídky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113151314R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm s odvozem 

do 2 km m2 2 494,50

2 120901113R00 Bourání konstrukcí kamenných na maltu cementovou m3 10,40

10,40

3 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 49,20

31,20

18,00

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 49,20

5 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 73,20

6 162601102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita 

vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 73,20

49,20

24,00

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 73,20

8 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 24,00

24,00

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
9 345142021R00 Montáž dílce opěrné stěny L do 2t kus 17,00

10 39-01 Operna stena L ks 17,00

11 39-02 Práce jeřábem kpl 1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 5 Komunikace
12 564791111R00 Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm m3 7,00

13 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 36,00

36,00

14 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 24,00

24,00

15 573211112R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 m2 2 494,50

16 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 2 494,50

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 8 Trubní vedení
17 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu 15x 

šachtový poklop kus 15,00

18 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 10x šoupě, 

4x hydrant kus 14,00

19 01 Výšková úprava mříží litinových s rámem do 150 kg 7x UV

kus 7,00

Celkem za 8 Trubní vedení

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
20 917862111RT7 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 m 20,00

21 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 1,80

1,80

22 919722212R00 Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla m 25,00

23 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 25,00

24 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 25,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 64,83

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

20*1,8*0,5

odvoz na skladku:49,2

20*0,3*0,3

pod operne dilce:1,8*20

pro chodnik:1,2*20

dovoz pro zasyp:24

20*1,2*1,0

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Stavebni prace

20*1,3*0,4

20*1,2*1,3
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2016 013 OÚ Nesovice Rozpočet: NA 01

04 Oprava místní komunikace N. Z. vč. opěrné zídky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Stavebni prace

26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29,64

27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 266,76

28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 29,64

29 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 29,64

30 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 29,64

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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Příloha č. 4 

SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012.Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Dodavatel: firma:                               

  Sídlo: 

                     IČ:                    DIČ:   CZ 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u                           v oddíle             , vložce                        

               Bankovní spojení:                     , č.ú.:  

     Zastoupený ve věcech smluvních:   

             Zastoupený pro věcná jednání:   

 

   

 Odběratel: Obec  Nesovice         

 Se sídlem Nesovice č. p. 305, 683 33 Nesovice 

                 IČ: 00292141   DIČ:  CZ00292141  

 Obec je plátcem DPH, ale na tuto činnost se nevztahuje. 
                     Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.; č. účtu: 4025731/0100  

                Zastoupený ve věcech smluvních: Vítězslavem Reškou, starostou obce 

                     Zastoupený pro věcná jednání: Vítězslavem Reškou, starostou obce 

 

II. ÚČEL SMLOUVY 

1. Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem, a to  

zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, jak je dále v této uvedeno. Smlouvou 

o dílo se dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro odběratele dílo a odběratel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

 
 

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Dodavatel provede dílo spočívající ve stavebních pracích jejichž předmětem je oprava místní 

komunikace na pozemcích s parcelními čísly 1760 a 1741/1 v k.ú. Nesovice, část Nové Zámky, od RD 

č.p. 104 po RD 299. Práce budou provedeny v souladu se zadávací dokumentací Oprava 

komunikace v obci Nesovice. Oprava komunikace spočívá v odstranění a opětovném 

vybudování opěrné zídky a odfrézování části původní silnice v tl. 40mm, včetně vyrovnání 

poklopů a uzávěrů inženýrských sítí. Poté bude podklad komunikace očištěn a nanesen 

spojovací postřik 0,2 kg/m². Nová vrstva asfaltového betonu je navržena ACO 11 tl. 40 mm 

v rozsahu 2 494 m². Na závěr budou všechny spáry řádně očištěny a zality asfaltovou 

zálivkou. 

 
1. dle schválené nabídky, která je Přílohou č. 1 této smlouvy a to v souladu se všemi právními 

předpisy. 

 

2. Dodavatel se zavazuje k provedení díla a odběratel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu 

díla. 
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IV. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách: 

Odběratel se zavazuje předat dodavateli místo pro instalaci (staveniště). 

 

Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do 31.10.2017. 

 

2. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín 

předání staveniště dodržet, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou.  V případě, že 

přesunutí termínu předání staveniště způsobí odložení zahájení montážních prací, je dodavatel 

oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo předání 

staveniště posunuto oproti termínu v této smlouvě uvedenému. 
 

 

V. CENA DÍLA  

1. Cena díla uvedeného v článku III. této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Cena celkem bez DPH                             Kč 

DPH 21%                     Kč 

Cena celkem vč. DPH                             Kč 

2. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků 

odběratele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde 

ke zvýšení, případně snížení nákladů na straně dodavatele (například vícepráce vzniklé při 

zemních pracích v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí 

být vyhotoven písemný dodatek ke smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami. 
 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Platba bude provedena měsíčně na základě fakturace a soupisu skutečně provedených a 

odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis odběratelem potvrzených prací. 

2. Splatnost faktury – daňového dokladu je 60 dnů ode dne doručení faktury.  

3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 

zákona č. 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude 

opatřena novou lhůtou splatnosti.  

4. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Dodavatele. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána 

z účtu odběratele.  
 

 

VII. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dodavatel umožní odběrateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí, které se v 

dalším postupu stanou nepřístupnými. 

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelé mající 

příslušnou kvalifikaci. 

3. Dodavatel povede na stavbě stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 

změnu smlouvy. Do stavebního deníku bude zapsán zápis o předání a převzetí staveniště.  
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4. Dodavatel je povinen oznamovat odběrateli změnu svých subdodavatelů, zejména těch, jejichž 

prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace. 

5. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním odběrateli. 

6. K převzetí dokončeného díla vyzve dodavatel odběratele alespoň 2 dny před zahájením 

předávacího řízení. 

7. O předání a převzetí díla vystaví smluvní strany zápis o předání a převzetí díla „předávací 

protokol“, který bude obsahovat vedle identifikačních údajů, soupis použitých materiálů. Dále 

doloží soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnutý termín jejich 

odstranění. 

8. Dodavatel předloží k přejímacímu řízení: 

 ve dvou vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení stavby (ruční zákresy do 

projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné 

provedení“).   U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny 

výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres 

dodavatele a razítkem dodavatele. 

 Zkoušky a revize dle platných předpisů a ČSN včetně protokolů, apod. 

 Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k závěrečnému předání díla a 

ostatní doklady, kterými bude prokázáno předepsané kvality a parametrů. 

 

9. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od dodavatele na 

odběratele. 

10. Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí odběratelem bude během 2 dnů veškerý zbývající 

materiál, vybavení a stroje ze stavby dodavatelem odstraněny. 

 

 

VIII. ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Dodavatel poskytuje záruky na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne 

předání a převzetí dokončeného bezvadného díla. 

2. Odběratel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu u dodavatele uplatnit písemnou 

formou (reklamace). V reklamaci je odběratel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 

projevují. 

3. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 

doby.  

4. Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z běžného opotřebení ani závady vzniklé 

následky živelných pohrom. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném 

prostředí.  

5. Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly 

v plném rozsahu prováděny dle pokynů pro provoz, stanovených dodavatelem. 

6. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu dle zákona č. 89/2012 Sb. 

7. Zhotovitel má pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s vykonáváním činností, a to 

jak objednateli, tak i třetím osobám, minimálně ve výši hodnoty předmětné zakázky. 
  

 

IX. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ – SMLUVNÍ SANKCE 

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 

- Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému 

podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit odběrateli 1 000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

- Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí odběrateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

3. Úrok za prodlení s úhradou 
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- Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může dodavatel 

po odběrateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva.  

4. Způsob vyúčtování sankcí 

- Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše sankce. 

- Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí 

písemné stanovisko strany povinné. 

- Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 

sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

- Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku 

z prodlení zaniká. 

5. Lhůta splatnosti sankcí 

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování. 

- Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 
 

 

X. ZMĚNA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 

nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci 

obou smluvních stran. Dodatek se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou 

součástí smlouvy. Jednotlivé dodatky budou vzestupně očíslovány.  

2. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy 

odstoupit při podstatném porušení povinnosti druhou smluvní stranou. 

3. Pokud odběratel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde-li k ukončení smlouvy na 

základě jeho podstatného porušení povinností, bude povinen dodavateli uhradit náklady, které mu 

s realizací díla prokazatelně vznikly. 
 

 

XI. DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

1. V případě, že staveniště nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí dodavatel 

staveniště převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. V tomto 

případě je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, 

o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému 

termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé dodavateli jdou 

k tíži odběratele.   

2. Na základě výzvy dodavatele se odběratel účastní porad před a v průběhu provádění díla a 

poskytne maximální součinnost k bezvadnému dokončení díla. 

3. Dodavatel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. 

Kromě zásahu z vyšší moci, dodavatel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí. 

4. Dodavatel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a 

právní předpisy.  

5. Odběratel se zavazuje od dodavatele bezvadné dílo převzít a řídit se pokyny pro provoz a údržbu, 

které od dodavatele obdržel při předání díla.  

6. Smluvní strany se dohodly, že odběratel, nabývá vlastnické právo k předmětu této smlouvy o dílo 

až úplným zaplacením ceny díla odběratelem a do dne úplného zaplacení ceny díla zůstává 

předmět díla podle této smlouvy ve výlučném vlastnictví dodavatele.  

7. V případě, že odběratel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu díla řádně a včas, má dodavatel právo 

odstoupit od této smlouvy o dílo a má právo požadovat vrácení předmětu smlouvy, přičemž 
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odběratel je povinen předmět smlouvy dodavateli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit 

jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smlouvy s odběratelem ve vlastnictví.  
 

 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jedno 

vyhotovení a odběratel dvě vyhotovení. 

2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou řešeny 

podle ustanovení občanského zákoníku. 

3. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou 

4. Smlouva nabývá platnost po podpisu smluvními stranami. 

 

 

 

V Nesovicích dne                  V                               dne                       
 

za odběratele:                                       za dodavatele: 

 

 

 

 

_____________________________                          _________________________________ 

        

starosta obce   
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