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uzavřená dle zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Branka u Opavy
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
Zastoupený: PliDr. Michalem Ratajem, Ph.D. - starostou obce
IČO: 47812303
DIČ: není plátcem DPH
Tel: 606 550 240
E-mail: starosta@branka.eu
Druhá kontaktní osoba: Mgr. Michal zajíček, - místostarosta
Tel: 733 521 332
E-mail: mistostarosta@,branka.eu

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zapsán v OR u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 22270
zastoupený: Bc. , MBA - jednatelem
IČO: 25855581
DIČ: CZ 25855581
Tel: 5 8
E-mail: jankostav@,jankostav.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. MONETA Money Bank, a.s.
č.ú.:
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Lukáš Janko, MBA - jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizaci díla:
Ing. jiří Tvardek, vedoucí HSV, 7
Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí,
R , vedoucí pokládky asfaltových směsí,

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě
(odst. 2 -3) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

2. Dílem se rozumí
,,Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Branka u Opavy".
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3. Dílo bude realizováno podle zpracované projektové dus + DSP z 1/201 9 - hig., Arch

Adam Kaštovská, 'Hauerova 717/5, 746 01 Opava.

III. MÍSTO PLNĚNÍ

l. Místem stavby je: kú. Branka u Opavy

IV. DOBA PLNĚNÍ

\

1. Zahájeni díla:
2. Ukončení díla:

dnem předání staveniště, předpoklad 03-04/2020
do 120 dnů od předání staveniŠtě - 07/2020

3. V případě nepříznivých klimatických podmínek (trvalý déšť, sněžení, mráz) bude
zápisem ve stavebním deníku pozastaveno provádění prací na dobu nezbytně nutnou.
Tato přerušení prací se nezapočítávají do délky realizace díla,

4. Pokud objednatel nepředá staveniště v dohodnutém temiínu v ČI. VII. této smlouvy,
posouvá se terinin dokončení stavby.

V. CENA

1. Cena díla je stanovena v cenové nabídce a Činí v KČ:

Bez DPH
DPH 21 %
Celkem vČetně DPH

3.549.259,80 Kč
745.344,60 Kč

4.294.604,40 Kč

2. Cena díla je pevná, po celou dobu výstavby díla neměnná. Ke změně ceny díla je
možné přistoupit jen na základě píseinného dodatku k této sni1ouvč. Nabídkovou cenu
lze překročit pouze z důvodů změny daňových předpisů během provádäií díla.

3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení víceprací, či méněprací, musí být jejich
cena dohodnuta před jejich záhájením písemným dodatkem k této smlouvě
a zaznamenána zápisem do stavebního deníku Obč strany shodně konstatují, že cena
za vícepráce nepřekročí cenu, která byla vysoutěžena v rámci veřejné zakázky o cenu
díla dle této smlouvy, nebo bude nižší inin o 10-20 % cenové soustavy RTS

4. Navýšit rozsah díla je možno pouze na základě uzavřeného písemného dodatku ke
smlouvě o dílo.

5. Fakturace bude provedena dle skutečného provedení odsouhlaseného objednatelem.
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

l. Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny za zhotovení díla systémem mčsíCnich
faktur na základě soupisu provedených prací.

2. Faktura za dílo bude vystavena do 14 dnů na základě zápisu o předání a převzetí díla
a odstranční všech vad a nedodělků. Splatnost faktury je 14 dnů od data jejího
doručení objednateli.

3. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení
v případě, že neobsahuje některou z náležitostí nebo má jiné závady v obsahu. Ve
vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.

4. V případě, Ze objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu
vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z konečné faktury
zhotovitele,

VI. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne předáni a převzetí díla,
popř. odstranění poslední vady nebo nedodělků. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé
sednutím podkladů, které zhotovitel neprováděl.

2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby, má
objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.

3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraněním případných vad předmětu plnění ve smyslu
bodu VIli a VU2 neprodleně nejpozději do 10 dní od uplatnční oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratšíin technicky možném terínínu. Termín
odstranční vad se dohodne písemnou formou.

4. V případě, že ze strany zhotovitele nebude dodržen terniín nástupu na reklamovanou
závadu a. závada nebude odstraněna v termínu písemně dohodnutém po její
specifikaci, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 1,000,- KČ za vadu
a každý i započatý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo
domáhat se náhrady škody.

5. Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká, nebčži po dobu
odstranění vad a nedodělků.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla v záruční době způsobené nedodržením obvyklých
způsobů jeho užíváni nebo zanedbáním údržby díla objednatelem.

VII. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště do 5-ti dnů od podpisu smlouvy,
nejpozději vŠak do 31. 03. 2020, prosté všech právních a věcných vad vC. vypořádáiú
nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
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2. Při předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci smluvních
stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených
přejímá.

3. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku.

4. Z1iotovite1 se zavazuje vést stavební deník v rozsahu § 30 vyhlášky č. 104/73 Sb.
Stavební deník bude uložen u zhotovitele.

5. Povinnosti zhotovitele:

- zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtčžováni okolí stavby, k zamezování přístupů k přilehlým pozemkům

- převzetím staveniště k provedeni díla nese nebezpečí všech škod na
prováděném díle do jeho dokončení a převzetí

- důsledně dodržovat všechna ustanovení nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích. Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem
hrazeny

- na staveništi udržovat pořádek a Čistotu, je povinen odstt'aňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností

- zajistí odpovídající dopravní značení

6. Případné závady a škody vzniklé neplněním požadavků podle odst, 5 budou
zhotovitelem odstraněny bez nároku na finanční úhradu od objednatele.

7. Objednatel neposkytne bezúplatně zhotoviteli možnost napojení na vodu a el. energii.
Připojení na media je zhotovitel povinen si zajistit.

8. Objedl1atel poskytne po dohodě se Zhotovitelem bezúplatně v minimálním rozsahu dle
požadavku zhotovitele venkovní plochy ve vlastnictví objednatele pro stavbu
a zařízení staveništč.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

l. Zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny předeni oznámí písemně ve stavebním deníku
objednateli, Že dílo je připraveno k převzetí. Zápis o odevzdání a převzetí bude sepsán
a podqpsán ihned po ukončení přejímacího řízení (originál zápisu bude uložen
u objednatele).

2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo řádně splněno (bez vad
a nedodělků).
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3. Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující vady nebo nedodčlky, ľlebránjcí
provozu, dohodne se písemně způsob odstranění vad díla.

4. Pro odstranění vad díla se stanoví 5-ti denní lhůta ode dnc přejímky, pokud se
nestanoví jinak.

5. O průběhu přejímacího řízeňí hotového díla pořídí zhotovitel zápis o předání a
převzetí díla.

IX. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

l. V případě nedodržení termínu sjplnění díla dle CL. IV, této smlouvy, je Zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý
i započatý den prodlení.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu 500,- KČ za každou vadu nebo nedodělek a každý den
prodlení.

3. Z titulu nedodržení teímínu úhrady faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované Částky za každý den prodlení. Tennínem
úhrady faktury se rozumí termín připsání částky na účet zhotovitele.

4. Majetkové sankce dle této smlouvy je povinna strana zaplatit do 14-ti dnů ode dne
doručení jejich vyúčtování.

5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotČeno právo domáhat se náhrady škody.

X. OSTATNÍ USTANOVENÍ

. . .. F

1, Pokud během výsÍavby dojde k drobné změně v rozsahu a druhu prací, budou tyto
práce odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku a zapracovány
v písemném dodatku smlouvy. Objednatel provede úhradu pouze odsouhlasaiých
prací uvedených ve smlouvě a v dodatku smlouvy,

2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, Že obchoáň a technické informace, které jim byly
svěřeny sinluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného
souhlasu anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tuto smlouvu je možno mčnit nebo doplňovat pouze číselnými dodatky, které musí
mít písemnou formu.

2. Pro práva, závaZky a právní vztahy v této smlouvě zvLáště neupravené platí obecně
závazné právní předpisy.
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3. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po
l vyhotoveních. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami.

5. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před
jejich podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

6. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada Obce Branka u Opavy dne 28. l.
2020, usnesení č. 08.23.2020/RO.

Příloha: Oceněný výkaz výměr

Branka u Opavy dne: 05. 02. 2020
Za objednatele:

Ostrava - Kunčice dne: 05.02.2020
Za zhotovitele:

,Lgu^~"
PhDr. Michael Rataj, Ph.D.

starosta

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54

747 41 Branka u Opavy
lČ: 47812303

jANK0STAll
~AV&r.0jČ: 2585581. WČ:CZ2585S81
Stepanakwa 714/31, 719 00 Ostrava-Kunäce
l 596 237 W8 janWtav.a
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,EKAPITULACE STAVBY
,ód: 19-06-01

Stavba: OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI

KSO:
Místo: Branka u Opavy

Zadavatel:
Obec Branka u Opavy

Uchazeč:
JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:
Ing. Adam Kaštovský

Zpracovatel:
Adam Kaštovský

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 3 549 259,80

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 11.6.2019

lČ: 47812303
DIČ:

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

IČ: 76188094
DIČ:

lČ: 76188094
DIČ: CZ8212085420

3 549 259,80

výše daně
745 344,60

0,00

4 294 604,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítko

Objednavatel Uchazeč

.· . "7
m""

. Z9Datum a podpis: Razítko

HKOSTAUW
suv&ĺľ lC: 25855581, DIČ: CL585'581

ákwa 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
37 018 janhstav.cz

Datum a podpis: Razítko

OBEC BRANKA U OPAVY :
Bezručovo nábřeZí 54

747 41 Branka u Opavy
lČ: 47812303

Strana 1 z 2



:»

REKAPITULACE OBjEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-06-01

Stavba: OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI

Místo: Branka u Opavy

Zadavatd: Obec Branka u Opavy
Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Kód PopIs

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 101

101_0
101_1

101 2
_

101_3
101_4
101_401a

401a MAT

401a MNT

101_401b

401b MAT

401b MNT

SO 102

102_0
102_1
102 2
102_3
102_402

402 MAT

402 MNT

SO 103

103_0
103_1
103_3

100
800
1000

Komunikace na úl. Školní před ZŠ a Kij

Příprava území a bourání
Komu nikace

Příčné prahy (Bezručovo nábř., Selská, Havllčkova)
Úprava odvodnění, 1$
Ochranné zábradlí
VO - osvětlení přechodů pro chodce

materiál sIlno

montáž silno

Qsvětleni přechodu pro chodce

materláj silno

montáž silno

Chodník a přechod pro chodce na úl. Školní l Zadn1

Příprava území a bourání
Komunikace
příčný prah (ZadnI)
Úprava odvodněnl, IS
VO - osvětlenl přechodu pro chodec

materiál silno

montáž sitno
Chodník a místo pro přecházení na úl. Školníl
Příčná

Příprava Územ[ a bouráni
Komunikace
Úprava odvodnění, IS

Dopravní značení
Sadové úpravy
VRN + Ostatní náklady

jMkosnljw

. 4Vsr,« |¢:2s8%mwčQ25&jm ;=kova7|4/'31,]19 Du :!

jMaMiwm :

11. B. 201

Ing. Adam Kaštovský
Adam Kaštovský

Cena bez DPH [czKj s DPH [CZK]

3 549 259,80 4 294 604,40

2 082 610,60 2 519 958,80

493 548,90 597 194,20
831 910,70 1 006 611,90
153 423,80 185 642,80

206 727,10 250 139,80
64 322,80 77 830,60

166 580,80 201 562,80
75 144,70 90 925,10

91 436,10 110 637,70
166 096,50 200 976,80

66 484,10 80 445,80

99 612,40 120 531,00

493 649,70 597 316,10

73 608,90 89 066,80
166 617,50 201 607,20
38 125,00 46 131,30
37 087,90 44 876,40

178 210,40 215 634,60
75412,10 91 248,60

102 798,30 124 385,90

350 076,30 423 592,30

82115,40 99 359,60
237 588,70 287 482,30

30 372,20 36 750,40
232 521,20 281 350,70
250 402,00 302 986,40
140 000,00 169 400,00
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