
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a nás), zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

- Oprava výtluků a dalších poruch asfaltových komunikací technologií SILKOT.

Číslo smlouvy objednatele: IVIUB0969/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 003/2021

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Bochov

jejímž jménem jedná:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

DIČ:
Bankovní spojení:
C. účtu.:
Telefonní spojení:
E-mailová adresa:

Miroslav Egert - starosta
Mgr. Tomáš Krejčí - správa majetku města
00254444
CZ0254444
KB. Karlovy Vary
2221341/0100
725 051 048
starosta@mesto-bochov.cz

Zhotovitel: Oprava a údržby komunikací s.r.o.
se sídlem Vinohradská 2165/48,120 00 Praha 2
společnost je zapsána v OŘ, vedeném MS v Praze, oddíl C., vložka 166127
jejímž jménem jedná:

Ing. Alois Václavík, jednatel společnosti,
Ing. Leopold Písek, obchodní manažer
24687421
CZ24687421 (]Q plátce DPH)
FIO banka, a.s.
2401253673/2010
+420 774 330 334, 702 046 774
oauk@oauk.cz

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
1C:
DIČ:
Bankovní spojení:
C. účtu.:
Telefonní spojení:
E-mailová adresa:

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je společností, podnikající v oboru pozemní a dopravní stavitelství -
specializace opravy silničních povrchů. Zhotovitel zajištuje dopravní značení , včetně omezení
provozu a regulace dopravy.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou o dílo, řídí
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Předmět plnění zakázky

3.1. Předmětem plnění zakázky je oprava asfaltových komunikací ve městě Bochov technologií SILKOT.
Technologie ITHR (Infra Thermo Homogenizační Regenerace) nahřívá opravované místo
infračerveným sálavým panelem na přesně stanovenou teplotu, kdy díky stejné teplotě materiálu na
záplatu, materiálu okolo výtluku a přesahu záplaty dojde k dokonalému spoji.
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, 4. Termín plnění zakázky

4.1. Termín zahájení prací: 06.04.2021.

4.2. Termín ukončení prací: 13.04.2021 - práce budou ukončeny protokolárním předáním a převzetím
díla a převzetím vyklizeného staveniště.

5. Platební a fakturační podmínky

5.1. Cena za provedené práce bude proplacena na základě konečné faktury - daňového dokladu
doloženého soupisem provedených prací a schváleného technickým dozorem objednatele.

5.2. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude činit minimálně 14 dní od jejího doručení objednateli.

6. Záruční doba

6.1. Délka záruční doby je stanovena na: 24 měsíců.

6.2. Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas uplatnil a je
povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle věak do 2 týdnů po výzvě objednatele
na svůj náklad přepracovat, opravit nebo doplnit předmět díla, vyplyne-li tato potřeba z jeho vad
nebo neúplnosti. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé konáním třetí osoby.

6.3. Záruční doba se začíná počítat dnem převzetí bezvadného díla, tedy po odstranění vad a
nedodělků.

7. Smluvní pokuty

7.1. Neuhrazení faktur ve sjednaných lhůtách dává zhotoviteli právo účtovat objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že za
uhrazenou platbu je považován den odeslání částky z účtu objednatele.

7.2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby podle smlouvy, případně v jiném termínu
dohodnutém v dodatcích ke smlouvě, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu v éástce 0,05 % z
ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8. Uplatnění zákona č. 106/19998b.:

8.1. Smluvní strany prohlaěují, že souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacfm, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé
této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může
kdykoliv v budoucnu dojít.

Nabídková cena

8.2. Cenová nabídka za provedení oprav ve městě Bochov je nedílnou součástí této smlouvy.
Dle: CNO - 032-2021 ze dne 29.3.2021

CNO - 032-2021/1 ze dne 31.03.2021

Celková částka za opravy komunikací nepřesáhne částku 530 000,- kč včetně DPH.
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9. Součinnost smluvních stran

9.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
plnění dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

9.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění činností dle této smlouvy veškeré
potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy v souladu se zákonem, touto smlouvou,
dobrými mravy, účelem smlouvy, zájmy objednatele a podle pokynů objednatele, které jsou
zhotoviteli známy nebo které musí znát, dodržovat platné bezpečností, hygienické a protipožární a
jiné obecně závazné předpisy, TP, TKP, ČSN, technologické postupy, technické pokyny a
rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění prací
apod.; a při uskutečňování plnění dle této smlouvy postupovat při zařizování záležitostí s odbornou
péčí a chránit zájmy objednatele; a písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při
uskutečňování činností a jednání dle této smlouvy a/nebo které zjistil i mimo rámec činností a
jednání dle této smlouvy, a jenž by mohly mít vliv na plnění dle této smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.
Platnosti tato smlouva nabývá okamžikem jejího uzavření.

10.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní
ustanovení této smlouvy.

10.3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem České republiky.

10.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích splatností originálu, z toho objednatel i zhotovitel
obdrží po jednom vyhotovení.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě
strany.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve městě Bochov , dne 2.4.2021 V Trstěnicích, dne...2.4.2021

Opravy a údf4t3^^>n>tínikacf s,r,c,
P rov^žcji vrtá Trytě nice 134

/35301 Vlar^nské Lázně (tí)
lét: 2468/421, DIČ: CZ24687421

Miroslav Egert
starosta

Ing. Alois Václavík
jednatel společnosti
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OPRAVYA
ÚDRŽBY
KOMUNIKACÍs.r.o.

Město Bochov

Miroslav Egert, starosta
Náměstí Míru l
364 71 Bochov

Mobil: 725 051 048
E-mail: starosta@mesto-bochov.cz

Sídlo společnosti:
Opravy a údržby komunikací s.r.o.
Vinohradská 2165/48
120 00 Praha 2
IČO: 24687421

Provozovna:
Trstěnice 134,
353 Ol Mariánské Lázně

Kontakty:
Mobil: 774 330 334
Mobil: 702 046 774
Email: oauk@oauk.cz

Nabídka č.: CNO 032-2021 Zpracoval: Ing. Vádavík, 774 330 334 Datum: 29.3.2021

CENOVÁ NABÍDKA: město Bochov - oprava asfaltových ploch pravé části náměstí

Vážený pane starosto,

společnost Opravy a údržby komunikací s.r.o. Vám nabízí jedinečnou opravu asfaltových vozovek
technologií SILKOT. Tato technologie umožňuje velmi efektivní opravu výtluků, překopů, prasklin a
dalších poruch asfaltových komunikací bez jakýchkoliv stavebních zásahů do vozovky. Životnost
opraveného místa je přitom prodlužována až o 5 let, opravené místo dále nepraská a oproti běžně
používaným technologiím se jedná o ekonomicky výhodnější ale podstatně kvalitnější variantu opravy.

Se strojem SILKOT najedeme nad opravované místo a sklopíme zadní nahřívací čelo. Výtluk a jeho
okolí začneme nahřívat sálavým teplem na kontrolovanou teplotu 150 - 160°C po dobu cca 8-12 min.
Po nahřáti pracovníci rozruší ocelovými hráběmi zahřátou plochu a doplní výtluk asfaltovou směsí
ohřátou ve speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku, který je součástí stroje. Opravované místo se
pečlivě urovná a následuje dokonalé zhutnění vibračním válcem. Neopravujeme pouze samotný výtluk,
ale i jeho bezprostřední okolí, abychom zamezili jeho dalšímu praskání. Okolí opravovaného místa se
dokonale spojí a vzniká jedna homogenní bezesporá plocha.

Po cca 15 minutách po zaválcováníje možné po opraveném místě opět normálně jezdit.

Oprava spár je prováděna speciální asfaltovou zálivkou a následným posypem protismykovým
minerálním granulátem.

Opravovaná spára je nejprve vyčištěna od zanesených nečistot, jako je prach, drobné kamínky, mech
apod. Čištění spáry je prováděno mechanicky „vyfoukáním" vysokotlakým horkým vzduchem. Po
takovéto přípravě podkladu následuje zalití samotné spáry speciální horkou asfaltovou zálivkou. Zálivka
se propojí se stávajícím povrchem a vytváří pružný spoj. Bezprostředně po zalití spáry je její povrch
ošetřen protismykovým minerálním posypem. Tento posyp zajišťuje, aby spára slinula s okolní vozovkou
a její povrch měl přibližně stejný stupeň hrubosti právě jako okolní vozovka. Opravenou spáru je možné
ihned zatížit dopravou.

Opravy a údržby komunikací s.r.o.
Se sídlem v Praze 2
Provozovna Trstěnice 134
353 Ol Mariánské Lázně

1C: 24687421
DIČ: CZ24687421
tel: 774330334

e-mail: oauk@oauk.cz



a OPRAVYA
ÚDRŽBY
KOMUNIKACÍs.r.o

Připravili jsme pro Vás variantní nabídku po zaměření Vámi označené lokality.

Ve dvou variantách provedení nabízíme opravu pravé části náměstí, včetně opravy výkopů
před budovou radnice.
Při opravě bude použita technologie SILKOT na rozehřátí podkladu na pracovní teplotu a horká
balená směs na podbalení výtluků, nerovností a finální vrstvu opravy.
Ve variantě I. se oprava týká cca 1/2 ulice, ve variantě II. celé horní části ulice, včetně překopů
před radnicí.

Varianta l.

oprava výtluků a ostatních poruch komunikace metodou SILKOT
Položka Popis M.j. Počet m.j. Cena m.j. Cena celkem

1) Oprava povrchu bezespárovou technologií SILKOT m,2 206 505 104030,00Kč

2) Teplá asfaltová obalovaná směs na podbalení t 5,8 3600 20 880,00 Kč

3) Výšková úprava poklopu ks 1,0 2980 2 980,00 Kč

Cena celkem bez DPH 127 890,00 Kč
DPH 21% 26 856,90 Kč

Cena celkem vč. DPH 154746,90Kč

Varianta II.

oprava výtluků a ostatních poruch komunikace metodou SILKOT
Položka Popis M.j. Počet m.j. Cena m.j. Cena celkem

1) Oprava povrchu bezespárovou technologií SILKOT m|2 397 505 200 485,00 Kč

2) Teplá asfaltová obalovaná směs na podbalení t 13,8 3600 49 680,00 Kč

3) Výšková úprava poklopu ks 1,0 2980 2 980,00 Kč

Cena celkem bez DPH 253 145,00 Kč

DPH 21% 53 160,45 Kč

Cena celkem vč. DPH 306 305,45 Kč

*0pravyjsou prováděny výhradně novou certifikovanou asfaltovou směsí.
Uvedené ceny jsou včetně dopravy.

VÝHODY TECHNOLOGIE SILKOT:

bez stavebních a jiných mechanických zásahů do vozovky
po opravě nevzniká spára

• opravené místo nepraská díky dokonalému slinutí podkladu

Opravy a údržby komunikací s.r.o.
Se sídlem v Praze 2
Provozovna Trstěnice 134
353 Ol Mariánské Lázně

1C: 24687421
DIČ: CZ24687421
tel: 774330334

e-mail: oauk@oauk.cz



OPRAVYA
ÚDRŽBY
^OMUNIKACÍs.r.o.

opravené místo má trvanlivost o 3 až 5 let delší než při provedení běžné opravy
oprava je až 2,5 krát levnější než běžně používané metody oprav komunikací
oprava je velmi rychlá
opravy je možné provádět i v zimním období až do -5°C
oprava je ekologická, možnost použití recyklovaného materiálu
po opravě je možné místo rychle uvést do provozu

OPRAVA SPÁR:

oprava spár je ekonomicky úsporná a účinná forma prevence
• neošetřené spáry či trhliny zapříčiňují rozsáhlé poruchy asfaltových komunikací

oprava Ibm spáry je několikanásobně levnější než oprava lm2 výtluku

ZÁRUKA:

Na provedené opravy Vám bude poskytnuta záruka v délce 24 měsícfi.

TERMÍN PROVEDENÍ OPRAV:

Možný termín zahájení oprav dle dohody a klimatických podmínek.
• V případě souvislé vrstvy sněhu / ledu a za vytrvalého deště nelze opravy provádět.

OSTATNÍ:

• Fakturováno bude dle skutečně provedených prací tj. dle skutečně opravených m2 a
spotřebovaných tun materiálu na podbalení.

Platnost nabídky:

Nabídka je platná do 30.6.2021

Op^yTúdržby komuni^S
provozoy.Fia'Tr^epi^J;
,.3^%jis^

:r.o.

IČO

~^

S přátelským pozdravem
s

MllANO
Bona

•

ill!ltř-

^§:

fiS;

Ing. Alois Václavík
Jednatel společnosti
+420 774 330 334

oauk@oauk.cz

Opravy a údržby komunikací s.r.o.
Se sídlem v Praze 2
Provozovna Trstěnice 134
353 Ol Mariánské Lázně

1C: 24687421
DIČ: CZ24687421
tel: 774330334

e-mail: oauk@oauk.cz
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O PRAVÝ A
JDRŽBY
KOMUNIKACÍs.r.o.

Město Bochov

Miroslav Egert, starosta
Náměstí Míru l
364 71 Bochov

Mobil: 725 051 048
E-mail: starosta@mesto-bochov.cz

Sídlo společnosti:
Opravy a údržby komunikací s.r.o.
Vinohradská 2165/48
120 00 Praha 2
IČO: 24687421
Provozovna:
Trstěnice 134,
353 Ol Mariánské Lázně
Kontakty:
Mobil: 774 330 334
Mobil: 702 046 774
Email: oauk@oauk.cz

Nabídka č. :CNO 032-2021/1 Zpracoval: Ing. Václavík, 774 330 334 Datum: 31.3.2021
CENOVÁ NABÍDKA: město Bochov - Dodatek č.l - oprava asfaltových ploch pravé

části náměstí

Vážený pane starosto,

společnost Opravy a údržby komunikací s.r.o. Vám nabízí jedinečnou opravu asfaltových vozovek
technologií SILKOT. Tato technologie umožňuje velmi efektivní opravu výtluků, překopů, prasklin a
dalších poruch asfaltových komunikací bez jakýchkoliv stavebních zásahů do vozovky. Životnost
opraveného místa je přitom prodlužována až o 5 let, opravené místo dále nepraská a oproti běžně
používaným technologiím se jedná o ekonomicky výhodnější ale podstatně kvalitnější variantu opravy.

Se strojem SILKOT najedeme nad opravované místo a sklopíme zadní nahřívací čelo. Výtluk a jeho
okolí začneme nahřívat sálavým teplem na kontrolovanou teplotu 150 - 160°C po dobu cca 8-12 min.
Po nahřáti pracovníci rozruší ocelovými hráběmi zahřátou plochu a doplní výtluk asfaltovou směsí
ohřátou ve speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku, který je součástí stroje. Opravované místo se
pečlivě urovná a následuje dokonalé zhutnění vibračním válcem. Neopravujeme pouze samotný výtluk,
ale i jeho bezprostřední okolí, abychom zamezili jeho dalšímu praskání. Okolí opravovaného místa se
dokonale spojí a vzniká jedna homogenní bezesporá plocha.
Po cca 15 minutách po zaválcováníje možné po opraveném místě opět normálně jezdit.

Oprava spár je prováděna speciální asfaltovou zálivkou a následným posypem protismykovým
minerálním granulátem.

Opravovaná spára je nejprve vyčištěna od zanesených nečistot, jako je prach, drobné kamínky, mech
apod. Čištění spáry je prováděno mechanicky „vyfoukáním" vysokotlakým horkým vzduchem. Po
takovéto přípravě podkladu následuje zalití samotné spáry speciální horkou asfaltovou zálivkou. Zálivka
se propojí se stávajícím povrchem a vytváří pružný spoj. Bezprostředně po zalití spáry je její povrch
ošetřen protismykovým minerálním posypem. Tento posyp zajišťuje, aby spára slinula s okolní vozovkou
a její povrch měl přibližně stejný stupeň hrubosti právě jako okolní vozovka. Opravenou spáru je možné
ihned zatížit dopravou.

Opravy a údržby komunikací s.r.o.
Se sídlem v Praze 2
Provozovna Trstěnice 134
353 Ol Mariánské Lázně

1C: 24687421
DIČ: CZ24687421
tel: 774330334

e-mail: oauk@oauk.cz



O PRAVÝ A
ÚDRŽBY
KOMUNIKACÍs.r.o.

Připravili jsme pro Vás variantní nabídku po zaměření Vámi označené lokality.

Doplněk č.l - rozšíření rozsahu stávající opravy

Spodní část opravované ulice
oprava výtluků a ostatních poruch komunikace metodou SILKOT

Položka Popis M.j. Počet m.j. Cena m.j. Cena celkem

D Oprava povrchu bezespárovou technologií SILKOT m,2 96 505 48 480,00 Kč

2) Teplá asfaltová obalovaná směs na podbalení t 2,0 3600 7 200,00 Ke

3) Výšková úprava poklopu ks 0,0 2980 0,00 Kč

Cena celkem bez DPH 55 680,00 Kč

DPH 21% 11 692,80 Ke

Cena celkem vč. DPH 67 372,80 Kč

"'Opravy jsou prováděny výhradně novou certifikovanou asfaltovou směsí.
Uvedené ceny jsou včetně dopravy.

VÝHODY TECHNOLOGIE SILKOT:

bez stavebních a jiných mechanických zásahů do vozovky
po opravě nevzniká spára
opravené místo nepraská díky dokonalému slinutí podkladu
opravené místo má trvanlivost o 3 až 5 let delší než při provedení běžné opravy
oprava je až 2,5 krát levnější než běžně používané metody oprav komunikací
oprava je velmi rychlá
opravy je možné provádět i v zimním období až do -5°C
oprava je ekologická, možnost použití recyklovaného materiálu
po opravě je možné místo rychle uvést do provozu

OPRAVA SPÁR:

oprava spár je ekonomicky úsporná a účinná forma prevence
neošetřené spáry či trhliny zapříčiňují rozsáhlé poruchy asfaltových komunikací
oprava Ibm spáry je několikanásobně levnější než oprava lm2 výtluku

ZÁRUKA:

Na provedené opravy Vám bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.•

Opravy a údržby komunikací s.r.o.
Se sídlem v Praze 2
Provozovna Trstěnice 134
353 Ol Mariánské Lázně

1C: 24687421
DIČ: CZ24687421
tel: 774330334

e-mail: oauk@oauk.cz



OPRAVYA
ÚDRŽBY
^OMUNIKACÍs.r.o.

TERMÍN PROVEDENI OPRAV:

Možný termín zahájení oprav dle dohody a klimatických podmínek.
V případě souvislé vrsfr/y sněhu / ledu a za vytrvalého deště nelze opravy provádět.

OSTATNÍ:

Fakturováno bude dle skutečně provedených prací, tj. dle skutečně opravených m2 a
spotřebovaných tun materiálu na podbalení.

Platnost nabídky:

• Nabídka je platná do 30.6.2021
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Ing. Alois Václavík
Jednatel společnosti
+420 774 330 334

oauk@oauk.cz
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