SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy objednatele: 84/2022
Objednatel:
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Číslo smlouvy zhotovitele: 093/MBAA/22

Město Zubří
U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou
00304492
CZ00304492
Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
2221851/0100
Jana Janíčková, tel.: 571 757 066, e-mail: janickova@mesto-zubri.cz

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva
60838744
CZ60838744
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
5061885001 / 2700

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:
Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín a
Ing. Karel Vaculík, ředitel oblasti Východ
(dle přiložené plné moci)
osoby oprávněné k jednání
ve věcech technických:
Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín a hlavní stavbyvedoucí,
tel.+420 724 201 459, e-mail: vitezslav.ryp@strabag.com
Lubomír Kovařík, stavbyvedoucí, tel. +420 724 104 981,
e-mail: lubomir.kovarik@strabag.com
Zapsaný:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Oprava MK ul.
Rožnovská - Zubří“ v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Předmětem díla je rovněž:
 Originál stavebního deníku
 Doklad o nakládání s odpady
 Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí veřejné zakázky
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli
cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že zahrnul veškeré
náklady do kompletní kalkulace ceny, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a
kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
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II. Lhůta a místo plnění
1. Lhůta plnění:
Termín zahájení realizace díla:
Termín dokončení a předání díla:

08.08.2022
31.10.2022,

2. Místem plnění je ulice Rožnovská, Zubří, parc. č. 5452/4, 5404 a 5469.

III. Cena díla a platební podmínky
1. Celková cena bez DPH:
DPH 21 %:
Celková cena včetně DPH:

1 117 494,46 Kč
234 673,84 Kč
1 352 168,30 Kč

2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle čl. I této
smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu
výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné
v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla
a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
3. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude
obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).
5. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
6. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji
zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této
smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci
výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito
položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1. O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k faktuře. Záruka za
jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.
2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla – stavebních prací v termínu
sjednaném v čl. II této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle
obchodních podmínek.
3. Objednatel stanoví záruční dobu po 36 měsíců od předání a převzetí.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Zubří,
které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků
podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny
Zastupitelstvem města Zubří dne 16.12.2021 - ZM 16/08. Tato smlouva byla uzavřena v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41) a
s usnesením Rady města Zubří RM 94/921 ze dne 26.7.2022.
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3. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jeden elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh, že tato smlouva
je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím
obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:
1. Oceněný výkaz výměr
2. Obchodní podmínky města Zubří
3. Plná moc STRABAG a.s.

V Zubří, dne

Ve Zlíně, dne
Smlouvu prověřil: Radovan Šťastný, OTÚ

Radovan
Šťastný

Podepsal Radovan Šťastný
DN: cn=Radovan Šťastný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1886,
email=radovan.stastny@strabag.com
Datum: 2022.08.03 10:49:50 +02'00'

Za objednatele: Město Zubří

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

Ing.
Lubomír
Vaculín

Digitálně podepsal
Ing.
Ing. Vítězslav Ryp
Vítězslav
Datum: 2022.08.03
12:41:54 +02'00'
Ryp
……………………………………

Digitálně podepsal Ing. Lubomír
Vaculín
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00304492,
o=MĚSTO ZUBŘÍ, ou=88982, cn=Ing.
Lubomír Vaculín, sn=Vaculín,
givenName=Lubomír,
serialNumber=P165354, title=starosta
Datum: 2022.08.04 10:53:02 +02'00'

……………………………………….
Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Ing. Vítězslav Ryp
vedoucí PJ Zlín

Karel
Vaculík, Ing.

Podepsal Karel Vaculík, Ing.
DN: cn=Karel Vaculík, Ing., c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.2004,
email=karel.vaculik@strabag.com
Datum: 2022.08.03 10:44:15
+02'00'

……………………………………
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ oblasti Východ
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Rekapitulace ceny
Oprava MK ul.Rožnovská - Zubří
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt

SO 01

Popis

MK 4b Rožnovská

1 117 494,46
1 352 168,30
Cena bez DPH

1 117 494,46

DPH

234 673,84

Cena s DPH

1 352 168,30

Soupis prací objektu
Stavba:
Rozpočet:

Oprava MK ul.Rožnovská - Zubří
SO 01 MK 4b Zubří

Poř. číslo

Kód položky

1

2

Varianta

Název položky

MJ

Množství

4

5

6

3
1

SO 01

Zemní práce

1 117 494,46

Jednotková cena
Jednotková
Celkem
9
10
67 312,76

1

122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I
objem do 100 m3 strojně

M3

84,600

133,00

11 251,80

2

162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3

84,600

153,00

12 943,80

3

171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17
05 04

T

152,280

177,00

26 953,56

4

171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3

84,600

11,00

930,60

5

181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

M2

309,000

27,00

8 343,00

6

182151111

Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně
s potřebným přemístěním výkopku při svahování
v zářezech
v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M2

130,000

53,00

6 890,00

7

5
564871116

Komunikace
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm

M2

282,000

374,00

960 995,70
105 468,00

8

565155101

M2

154,500

587,00

90 691,50

9

569731111

Zpevnění krajnic ze kam.drceného tl. 10 cm

M2

27,000

164,00

4 428,00

10

569903311

Zřízení zemních krajnic se zhutněním

M3

8,100

472,00

3 823,20

11

573231111

54,0*0,50*0,30
Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,5kg/m2

M2

1 935,000

14,00

27 090,00

12

577144121

Beton asfaltový ACO 11+ (ABS) 50/70, tl. 50 mm

M2

1 935,000

377,00

729 495,00

13

9
938909311

Ostatní konstrukce a práce
Čištění vozovek metením strojně

M2

1 935,000

12,00

89 186,00
23 220,00

14

997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
Vodorovná doprava suti
bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
ze sypkých materiálů, na vzdálenost
do 1 km

T

196,000

51,00

9 996,00

15

997221559

T

1 764,000

5,00

8 820,00

16

997221875

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
Vodorovná doprava suti
bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně
za každý další i započatý 1 km přes 1 km
196*9=1764 [A]
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

T

196,000

212,00

41 552,00

T

622,000

9,00

5 598,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5
m
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)
s rozprostřením a zhutněním
v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění
tl. 70 mm

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

17

998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
nebo živičným

Cenová soustava
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 144578184-281645-220103140649, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA KUČEROVÁ
Vystavil: Dufková Eva - notářka
Pracoviště: Dufková Eva - notářka
Ve Zlíně dne 03.01.2022

144578184-281645-220103140649

