SMLOUVA O DíLO

Oprava místnf komunikace

v obci Hraničné Petrovice

I. Smluvní strany
Objednatel:
Obec Hraničné Petrovice, se sídlem Hraničné Petrovice
zastoupená ve věcech smluvních: Drahomírem
zastoupená ve věcech technických:·
telefon: 585 036076, 775981953

č.

p. 75, 785 01 Šternberk,

IČ 00601144

Havlikern, starosta

Zhotovitel:
Grande solution s. r. o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČ: 01767526,
zapsána v OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 56613
zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Patrikem Herzingerem - jednatel, provozní ředitel
zastoupená ve věcech technických: Mgr. Patrikem Herzingerem
telefon: 773 797 141

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je oprava místních komunikací v katastru obce Hraničné Petrovice v rozsahu 1 257 m2.
•

komunikace č. 1: 3 x 47 m tedy 141 m2

•

komunikace Č. 2: 3 x 70 m tedy 210 m2

•

komunikace Č. 3: 3 x 97 m tedy 291 m2

•

komunikace Č. 4: 3 x 75 m tedy 225 m2

•

komunikace Č. 5: 3,5 x 30 m tedy 105 m2

•

komunikace Č. 6: 3,5 x 43 m tedy 150 m2

•

komunikace Č. 7: 3 x 45 m tedy 135 m2
III. Cena

3

Cena zakázky činí: 377 730,- Kč bez DPH. Podrobný rozpis je uveden v položkovém
součástí smlouvy. Fakturovat se bude dle skutečně provedených oprav.

rozpočtu, který je nedílnou

IV. Čas plnění
1.
2.

Zhotovitel se zavazuje provést stavbu v období: červen - červenec 2015 , přesný termín v závislosti na
klimatických podmínkách a dle dohody se zadavatelem.
Odběratel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
2.1. nepředá objednatel zhotoviteli
staveniště v celém rozsahu a s označením defektů a ve stavu
způsobilém pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné
k zahájení prací.

3.

2.2. dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.
2.3. nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.
2.4. dojde v době provádění prací ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebudouvvhovovat
mezním podmínkám technologického postupu. A to na dobu, po kterou překážka trvá.
Objednavatel se zavazuje převzít ukončené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 3 dnů
ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací, pokud tak
neučiní, má se za to, že dílo v celém rozsahu a bez závad přejímá.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli
2.

cenu dle čI. III. na základě daňových dokladů.

Splatnost činí 7 dní od vystavení daňových dokladů.

VI. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců na provedené práce. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo
od jeho převzetí objednatelem dle čI. IV, odst. 3.
2. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli,
3.

pokud na ně objednatel upozo-rní v předávacím protokolu.
Zhotovitel nepřebírá-závazek dle čI. VI,. odst. 1. pokud:

3.1. bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních
vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.
3.2. bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.
3.3. bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čI. IV., odst. 2.4.,
nebo čI. VII., odst. 3.
3.4. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

V". Smluvní podmínky

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vhodné zabezpečené místo pro parkování techniky.
2. Veškeré vícepráce a méněpráce budou řešeny dohodou a odsouhlaseny zadavatelem v dodatku této
3.

5.
6.

smlouvy.
Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují
skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např.
dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy,
nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které
mohou být předmětem archeologického
výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane
nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyš~í moc odvolá,
požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
Vlastníkem zhotoveného díla je do úplného zaplacení zhotovitel.
Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla.

V"1. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou,
dle platného právního řádu ČR.
3. Smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom. Toto
ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

Grande solution
Za obje

Za zhotovitele:

Mgr. Patrik Herzin

s.r.o

Sokolskd třída 1615/50
702 00 Ostrava
IČ:01767526 Dlé:cZ()1767'i/~

r, jednatel

Hraničné Petrovice

STAVBA:
Datum:
Zhotovitel
Zadavatel

5.6.2015
Grande Solution s.r.o.
Obec Hraničné Petrovice

Cenová nabídka - výkaz výměr
Poř.
Oprava místních
1.

2.

komunikací

Množství

Popis
v obci Hraničné

Mj

Cena/Mj

Cena celkem

Petrovice

K Ant. Pal uch ml. + Sojka, Č. p, 29, 3x47 m
metoda oprav ménězátěžových cest

141,00 m2

180,00

25380,00

Ke hřišti, Č. p. 36 až Č. p. 23, 3x70 m
pod rovnání nadměrně nerovného povrchu
metoda oprav ménězátěžových cest

100,00 m2
210,00 m2

150,00
180,00

15000,00
37800,00

Č. p. 21, 3x97 m
metoda oprav ménězátěžových cest

291,00 m2

180,00

52380,00

K Mikšovi, Č. p. 16, 3x75 m
metoda oprav ménězátěžových cest
srovnání a položení obalované směsi AC016 v 5 cm

125,00 m2
100,00 m2

180,00
480,00

22500,00
48000,00

Mezi bytovkami Č. p. 46 a 47, 3,5x30 m
metoda oprav ménězátěžových cest

105,00 m2

180,00

18900,00

Vis kup, Č. p. 75, 3,5x43 m
metoda oprav ménězátěžových

150,50 m2

180,00

27090,00

135,00 m2
141,00 m2
141,00 m2

180,00
180,00
150,00

24300,00
25380,00
21 150,00

Č. p. 22, 3,5x30 m
metoda oprav ménězátěžových
cest
podložní vrstva z recvklátu

105,00 m2
105,00 m2

180,00
150,00

18900,00
' 15750,00

Ke kulturáku Č. p. 17, 3x70 m
metoda Resuscitační R2

210,00 m2

120,00

25200,00

J. K Chrastinovi,

4.

5.

6.

7.

cest

Mí.iller, a) k Č. p, 69, 3x45 m b) Č. p. 68 - Č. p. 31, 3x47 m
metoda oprav ménězátěžových cest, úsek a) k
p. 69
metoda oprav ménězátěžových cest, úsek b)
p. 68 p. 31
podložnf vrstva z recyklátu, úsek b) č. p. 68 - č. p. 31
č.

č.

č.

3. Skolka, č. p. 82,

9.

Celkem za Stavbu
DPH 21%:
Celkem za stavbu:

Hraničně

Petrovice

včetně DPH

377730 Kč
79323 Kč
457053 Kč

Cenová nabídka je platná 90 dní od data, uvedeného v záhlaví. Ceny jsou uvedeny bez DPH mimo konečného součtu.

Grande solution s.r.o
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