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Zrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2018
Číslo smlouvy objednatele: 969/2018
Číslo smlouvy dodavatele

Smlouva o dílo

ZDRSNĚNÍ POVRCHU VYBRANÝCH ÚSEKŮ
SILNIC TI. A III. TŘÍDY V ROCE 2018
Objednatel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příSpěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou
ve věcech provozních:

sp. m. Pr 287

a
Dodavatel
NVB LINE s.r.o.

IČO: 26979675

sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena

sp. zri. C 49549

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník"):

I,
Předmět smlouvy

1.

2.
3.

Předmětem této smlouvy je provedení barevného zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III.
třídy ve správě objednatele v místě plnění, rozsahu a způsobem dle této smlouvy (dále jen dílo).
Provedení pokládky barevné bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky, musí být
provedeno v souladu s platnými technickými podmínkami TP 213 ,,Bezpečnostní protismykové
úpravy povrchů vozovek", tj. musí dojít k vyčištění povrchu, pokládce tenké vrstvy z pojiva
a kameniva Červené barvy, která poskytne vysoké hodnoý součinitele tření. Použitý materiál musí
mít parametry splňující požadavky uvedené v TP 213 (CSN EN ISO 4624, ČSN EN 933-1, ČSN
EN 1097-8 ).
Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a v kvalitě sjednané touto smlouvou
a objednatel řádně provedené práce převzít a uhradit cenu v souladu s ČI. IV. této smlouvy.
Dodavatel prohlašuje, Že má veŠkeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
II.
Doba a místo plnění

l.
2.
3.

Doba plnění je do 31. 10. 2018. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění je specifikováno v příloze č. l této smlouvy.
Pro účely kontaktu mezi objednatelem a dodavatelem slouží:
Za objednatele:
a) za objednatele
oblast Sever:
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Zrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2018
Číslo smlouvy objednatele: 969/2018
Číslo smlouvy dodavatele

Za dodavatele
V případě změny telefonního kontaktu nebo mailové adresy, je povinna příslušná smluvní strana
tuto změnu písemně na adresu smluvní strany uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámit druhé
smluvní straně, a to do 7 kalendářních dnů od provedené změny.

].

III.
Cena díla
Cena díla je stanovena jako součet oceněných položek v příloze Č. l této smlouvy:
Cena díla bez DPH
Oblast Sever
Oblast Střed
Oblast Západ

2.
3.

4.
5.

304 700,00 KČ
286 000,00 Kč
93 500,00 KČ

Pro účely realizace díla a fakturace ceny díla je dílo rozděleno na 3 Částí dle organizačních jednotek
objednatele oblastí blíže specifikované v Příloze Č. l této smlouvy.
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečné a řádně provedené práce.
Cena díla je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady dodavatele na zhotovení
díla, zejména vČetně nákladů spojených se zaj iŠtěním bezpečnosti osob a majetku a zajištění
dopravního značení včetně údržby přemísťování a následné odstranění v souladu s TP 66, a cenové
vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani
(dph). přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.
K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
TV.
Platební podmínky

1.

Část díla dle a III. odst. l. smlouvy je dodavatel oprávněn fakturovat na základě písemného
protokolu o předání a převzetí ukončených prací podepsaného příslušným zaměstnancem
objednatele, pokud bude část díla při předání a převzetí shledáno úplné a bezvadné. V případě,
že budou v protokole uvedeny zjevné drobné vady, je dodavatel oprávněn fakturovat část ceny díla
až po jejich odstranění a předání díla úplně a bezvadně objednateli.
2. Faktury budou vystavovány na organizační jednotky (oblasti) zadavatele samostatně.
3. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení
vystavené faktury objednateli.
4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena
na účet dodavatele uvedeného na faktuře.
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Zrsnění povrchu vybraných úseků silnic Il. a Ill. třídy v roce 2018
Číslo smlouvy objednatele: 969/2018
Číslo smlouvy dodavatele

5.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty

v platném znění.
6. Dodavatel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doruČit elektronicky na adresu:
7.
8.

Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Dodavatel je povinen
na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
Zálohové platby se nesjednávají.
V.
Prostor staveniště

l.

Dodavatel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Dodavatel je oprávněn
prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2.
3.

Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby.
Dodavatel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a Čistotu. Dodavatel je povineD
dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání
s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

l.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

VI.
Provádění díla
Provedení pokládky barevné bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky, musí být
provedeno v souladu s platnými technickými podmínkami TP 213 ,,BezpeČnostní protismykové
úpravy povrchů vozovek"., tj. musí dojít k vyČiŠtění povrchu, pokládce tenké vrstvy z pojiva
a kameniva Červené barvy, která poskytne vysoké hodnoty souČinitele tření a použitý materiál musí
mít parametry splňující požadavky uvedené v TP 213.
O zahájení prací bude sepsán písemný protokol. Dodavatel je povinen nejméně tři pracovni dny
předem navrhnout kontaktní osobě uvedené v ČI. II. termín a místo předání staveniště. V případě,
že tato osoba nebude moci v navržený tennín k předání a převzetí dostavit, je oprávněna sjednat
termín jiný nebo rozhodnout, že se za objednatele zúČastní jiný zaměstnanec objednatele.
V protokole bude uveden tennín dokončení prací a upřesnění úseků upravovaných silnic.
Při předáuí staveniště bude objednatelem určeno přesné místo provedení prací a rozsah.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li objednatel, Že dodavatel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou nebo neplní řádně, je objednatel
oprávněn zastavit práce, požadovat na dodavateli odstranění vad.
Při provádční díla je dodavatel povinen dodržovat všechny právní předpisy související s ochranou
životního prostředí apod., dále je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
Dodavatel je povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny
o bezpečnosti práce a které byly seznámeny s riziky práce na pozemní komunikaci za provozu,
viz příloha č. 2 této smlouvy. Jiné osoby neZ řádně proškolené nesmí dílo provádět.
Dodavatel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby nepoškozoval silnici její součásti
a příslušenství, či majetek třetích osob.
V případě, že činností dodavatele vznikne Škoda na majetku, který objednatel spravuje, je dodavatel
povinen bezodkladně vznik Škody hlásit objednateli. Objednatel náhradu škody vyčíslí a dodavatel
je povinen ji uhradit ve lhůtě splatnosti do 30 ti kalendářních dnů.
Ukončené dílo bude mezi dodavatelem a objednatelem předáno a převzato písemným protokolem.
Dodavatel je povinen nejméně tři pracovní dny předem navrhnout kontaktní osobě uvedené v ČI. Il.
termín a místo předání. V případě, Že tato osoba nebude moci v navržený termín k předání
a převzetí dostavit, je oprávněna sjednat termín jiný nebo roZhodnout, že se předání a převzetí
za objednatele zúčastni jiný zaměstnanec objednatele. V protokole budou uvedeny případné zjevné
drobné vady, které je povinen dodavatel odstranit ve stanoveném termínu a předat objednateli.
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Číslo smlouvy objednatele: 969/2018
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Zajištění závazků a závazky z vad

J.
2.

3.

Dodavatel poskytuje na provedení díla záruku v délce 48 měsíců, která začíná plynout ode dne
předáni a převzetí díla úplně a bezvadně.
Dodavateli vzniká povinnost z vady, které má dílo v době předání a převzetí díla a dále za vady
vzniklé během trvání záruční lhůty. Dodavateli nevznikají povinnosti z vad způsobené po předání
díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. Za záruční vadu je považována i skutečnost,
že na základě měření minimálních parametrů dle TP 213 stanovených pro tuto technologii, bylo
zjištěno, že byť i jeden z nich není dodržen.
Objednatel je povinen uplatňovat u dodavatele záruku písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění

vady.
4. Dodavatel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdrženi
uplatnění záruky, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Dodavatel je povinen k náhradě případné Škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
6. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Dodavatel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla poj iŠtČn do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanoveni se Činnost poddodavatelů považuje za Činnost
dodavatele. Dodavatel na výzvu předloží doklady o pojištění.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

i

VIII.
Ukončení smlouvy a sankce

1.
2.

Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán nebo dohodou smluvních stran.
Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy
- ze strany objednatele:
a) neplnění povinnosti stanovených v ČI. VI. této smlouvy;
b) nedodržování právních předpisů ve vztahu k bezpečnosti práce;
c) zahájení insolvenčního řízeni dle zákona dle zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon,
v platném mění vůči dodavateli.
-

ze strany dodavatele:
a) prodlení s úhradou ceny díla o více než 60 kalendářních dnů;
b) úpadek objednatele.
V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného projevu vůle jedné strany
straně druhé na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy s účinky ex nunc.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
4. V případě prodlení dodavatele s plněním a s odstraněním reklamovaných záručních vad zaplatí
dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i jen započatý den
prodlení.
5. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně
s účinky ex nunc.
6. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
IX.
Závěrečná ustanovení

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
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Zrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2018
Číslo smlouvy objednatele: 969/2018
Číslo smlouvy dodavatele
2.

Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo bez písemného souhlasu využívat při plnění této
smlouvy poddodavatele

ii:
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

!

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostamích
ustanovení, Pro případ, Že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným,
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanoveni novým.
Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou.
Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno dodavatel.
Toto ujednáni platí pro všechny návrhy změn a dodatků.
Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb-;
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel dále souh]asl
se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny
na protikorupčním portále Jihomoravského kraje,
zřizovatele objednatele.
Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve mění pozdějších
předpisů, o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Dodavatel označil tyto jmenovitě
uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejněni: ČI. III. Cena díl& Přiloha č. l Smlouvy o dílo,
Kontaktní údaje zhotovitele (ČI. II. odst. 3), Kontaktní údaje zhotovitele (hlaviČka textu).
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978
odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 obČanského zákoníku.
Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá
účinnost zveřejnčním v registru smluv dle odst. 7. tohoto Článku.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost
před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla
donucující účinky.
Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemoŽní,
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost
byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,
Přílohy:
č. 1 - rozsah a cena díla
Č. 2 - Zásady bezpečnosti práce při prováděni dodavatelských prací

V Bmědne ..l!..:!! ?!!1

V Kvasicích dne 3.10.20 j 8

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
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Zrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2018
Čjslo smlouvy objednatele: 969/2018
Číslo smlouvy dodavatele
Příloha C. 1 - rozsah a cena díla

'

Zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic íl. a Ill. třídy v roce 2018

Zpracováni nabídkové ceny - zdrsněni povrchu
část zakázky

tj

počet mj

11/385 Předklášteří

m'

277

11/387 Předklášteří

m'

277

11/393 Ivančice úl. Oslavanská

m'

260

11/152 Ivančice Tesařovo náměstí
0bja$t Západ

m'

260

11/415 Hevlín

m'

170

část zakázky

tj

počet mj

cena/mj bez DPH

ob Ĺast Sever

m'

554

550,00 KČ

304 700,00 KČ

oblast Střed

m'

520

550,00 kč

286 000,00 KČ

oblast Západ

m'

170

550,00 Kč

93 500,00 KČ

oblast Sever

i

oblast Střed

cena celkem v KČ bez DPH

Dle smlouvy o dílo článku Ill. odstavce 2 budou objednatelem hrazeny pouze skutečně a řádně provedené
práce stanovené v protokolu o předání prací

l

,r

E

předmětem hodnocení je nabídková cena bez

Ĺ.

DPH

Uchazeč vyplní nabídkovou cenu pouze u části zakázky, na kterou podává nabídku.
Zpracoval
V Kvasicích
Dne 3.10.2018
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Příloha Č. 2 - Zásady beu)ečnosti práce při provádění dodavatelských prací
Dodavatel je povinen dodrŽovat zásady bezpeČnosti práce v rozsahu prováděných činností a předpisů
k zajišťování BOZP na pracovišti.

Povinnosti dodavatele:
(l) Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.
Dále je povinen dodržovat následující interní předpisy objednatele:
-

Dodržování přechodného dopravního značení TP 66.

(2) Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně ©ůsobilé a řádně
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(3) Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu
na pracovištích. Zástupce dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících
tento dozor zástupci objednatele.
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(4) Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopák.
(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance dodavatele vyšetří a sepíŠe záznam o pracovním úrazu
vedoucí zaměstnanec dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a dodavatel
následně splní veškeré povinnosti v souladu s příslušnými právními přěďpi®.
(6) Dodavatel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přistroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a Že se této odpovědnosti nemůže
zbavit.
(7) Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízeni, které svým konstrukčním provedením a na základě
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
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(B) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu
na silnicích se považuje m neplnění povinností dodavatele podle smlouvy o dílo.
(9) V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb. z hlediska ohlášení zahájení
prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZI? a zpracování plánu zajištění
BOŽ, je dodavatel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona.
V Kvasicích dne 3.10.2018
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