Smlouva o dílo č......
evid.č.objednatele.,.t8l2015...
uzavŤenámezismluvnímistranamidle ustanovení$ 2586a násl. zákonaě.89l20t2 sb.,občanský
zákoruk
I. sMLUvNÍ STRANY
Zhotovitel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Zodpovědnýza stavbu:
tel.:
e-mail:
Bankovníspojení:
Císloúčtu:
(dálejen zhotovitel)

Petr Bajer
Uhřice č,p.28,69634 Žarošice
6801025,7
CZ74O2I34256
Petr Bajer
Petr Bajer
728 339 210
pb-tes@uhrice.cz
Českáspořitelna
1889127309
L

Objednatel:
Se síďem:
Zastoupený:
IC:
Telefon:
E-mail:
Bankovníspojení:
Císloúčtu:
(dálejen objednatel)

Obec Archlebov

Archlebov2,696 33 Archlebov
ing. Ždanskýoldřich, starosta,JarolíkMiroslav' místostarosta
00 284 751
+424518 633522,+420774 445558
obecniurad@ob
ecarchlebov.
cz
Komerčníbanka
35-358440029710100

Uvedenízástupciobou stranprohlašují,
žejsou oprávněnituto smlouw podepsata k jejípiatnosti
nenítřebapodpisujinéosoby.SmluvnístranyuzavŤelynížeuvedeného
dne,měsícea roku d1e
ustanovení
zríkoník,
předpisů,
ve zněnipozdějších
$ 2586a násl' zálkonaě, 89l20I2Sb.' občanský
tutosmlouvuo dílo(dálejen,,smlouva..):
II. PŘEDMĚT sMLoUvY
1. Předmětemplněnítétosmiouvy (dálejen ,,díloo.)
je provedenístavebníchptacía dodávekna
akci: ,,oprava střechy bytovéhodomu 2015oo,
v rozsahupoložkového
rozpočtunabídky,který
je přílohouč' 1 tétosmlouvy.Smlouvouo dílose zhotoviteLzavazajeprovéstna svůjnáklad a
nebezpečí
pro objednateleDílo a objednatelsezavazajeDílo pŤevzitazaplatitCenu fiak je
,
definovánav ě1.IV tétosmlouvy).
2. PŤiplněnípředmětutétosmlouvy se zhotovite|"zavazýedodržovatobecněplatnépředpisya
technickénormy.Zhotovitelse zavazujeprovéstdílov jakosti odpovídající
platnýmtechnick1im
normám a předpisům,jakoži odpovídající
úče1u
pouze
smiouvy a při prováděnídí1apoužívat
materiálya vyrobky odpovídající
jakosti'
technickýn normám amajicípříslušné
certifikáty
Doporučené
normy CSN se při plněnípředmětutétosmlouvy stávajízávaznými.V případě,že
přísiušné
české
norÍnyneexistují,nahradíse ISo normamineboEN normami.
3. ZhotoviteIse zavazujeprovéstdílovlastnímjménema na vlastníodpovědnost.
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III.DOBA PLNĚNÍ sMLoUvY
l. Zhotovitel se zavazuje provéstcelédílo v těchto termínech:
písemnépředání staveniště:

30.10.2015

zabájení prací:

30.10.2015

dokončenídíla:

30.1 .2015

písemnépředání díla objednateli:

30.11'2015

2. Smlur,nístrany se dohodly, žetermínydílčíhoplnění díla mohou bý upřesněny objednatelem

v písemnémprotokolu o předaní apŤevzetístaveniště,případněve stavebnímdeníku,čímžse
stávajízávaznými ve smyslu tétosmlour,y. Dále se smluwí strany dohodly, Že k dílčímuplnění
dílaje zhotovitel povinen nastoupit do 48 hodin odvyméni objednatelem.
3 . Zhotovitel do 1 dne po předaní dílaje povinen vyklidit staveništěa upravit ho do původního
stavu. V případě nevyklizení staveništědo 1 dne od převzetí díla, zap|atízhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve ýši 1.000 Kč,zakažďý den prodlenívyklizení.
4. Termín dokončenídíla můŽebý posunut,jestliže přerušeníprací zhotovitele bude způsobeno
okolnostmi vylučujícímiodpovědnost l tzv. vyššímoc/ ve smyslu s 374 obchodního zákoníku.
Zhotovitelje povinen bezprostředně informovat objednateleo vzniku takovéokolnosti, provést
zápis do stavebníhodeníku a dohodnout s ním způsobjejíhořešení'Prodlouženídoby provádění
díla se určípodle doby trváníptekážky, s přihlédnutímk době nezbyné pro obnovení prací.

1. Smluvená maximální cenaza celédílo v členěnídle přiloženéhorozpočtučiní:
Cena za zhotovenídíIabez DPH :
Ztoho DPH činí:
Cena včetněDPH:

209r48,- K č
-Kč
31372,
240 520,- K č

2. DPH bude účtovánasamostatněve výši stanovenédaňovými předpisy platnými v době rea|tzace

díla.
Cena díla byla dohodnutajako cena maximální pro rozsah prací uvedený v předmětu smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, žepo podpisu tétosmlouvy nebude vyvolávat žádná jednáni o zvýšení
ceny díla, a to ani v případě změny cen materiálůa výkonůnutných k provedeni díIa,V ceně
dílajsou veškerénaklady zhotovitele na úplnou rea|izaci díla, včetněnákladů nazÍizenízaÍizeni
staveniště,geodetickévýýčení, atd.
4. V případě zjíštěni,že di|o nebo některéjeho částinejsou provedeny ve sjednanékvalitě, má
objednatel právo požadovatpo zhotoviteli bezplatnou opravu takto provedenéhodíla,případně
přiměřenou slevu z ceny díla.
5 . Sjednaná cena zahrnuje veškeréniíklady spojenés realizacídíla. U položek' kterév nabídce
chybí a jsou předmětem plnění díla se mázato, žejsou zahmuty v maximální ceně díla.
6. V případě vzniku víceprací, budou týo vícepráce oceněny v cenové urovni nabídkového
položkovéhorozpočtu.
a
J.
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ATELE A
1. Při podpisu smiouvy předá zhotovítel objednateli příslušnéoprávněník provádění předmětu díla
vě. výpisu z obchodďho rejstříku a osvědčenío daňovéregistraci.
2. Zhotovitelje povinen používatpři pracích ponze osoby, kterédle platných předpisůmohou tuto
činnostvy'konávat. od zahájetttprací zhotovitel zodpovídá za doďržovánípředpisů BoZP, a
předpisů vztahujícíse k ochraně Životního prostředí a to srn.imipracovníky i za jejich
proškolení;zvláštěje povinen použivatpři provádění předmětu dí1apracovní ochranné
prostředky a pomůcky, zqména ochrannou přilbu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat zejménanásledujícíobecně závaznéprávnípředpísy a
obchodnípodmínky a to č. 18312006Sb. _ Stavebni zěkon; Všeobecnéobchodnípodmínky pro
stavby a dokumentaci staveb podle š 273 obchodního ziákoníku\Tpracované S.I.A ČR - Radou
výstavby - viz http://www.sps.czlPDFdoc/vop2007.pdf; zákony 2211997Sb,;30912006Sb.;
.26812009
NV 591/2006Sb.,
Sb.; 398/2009 Sb. - všev platnémzněnl,vo zrrěnípozdějších
předpisů.
4. Staveništěbude předano protokolárně písemnou formou. Dle situace poskyne objednatel
k provedenídíla zhotoviteli staveništěa plochu pto zaÍizenístaveníště.Napojení na el. energíia
vodu si zajistízhotovitel sám.
Zhotovitel se zavazuje udržovatna staveništipořádek a čistotu,pokud tolzena zhotoviteli
spravedlivě požadovat,a provádět práce tak, aby co nejménězasahoval do dalšíčinnosti
objednatele.
5. o předrínídíia bude sepsiínpísemnýpředávací protokol, kde budou stranami uvedeny veškeré
zjištěnévady a nedodělky díla. Současnězhotovitel do protokolu uvede svélryjádření
k zjištěnýmvadiám a nedodělkům a uvede termínjejich odstranění.Při předaní díla současně
zhotovitei předá objednateli příslušnéatesty a certifikáty napoužitémateiály, originály zápistt
stavebníchdenílď, doklady o likvidaci odpadůd1epříslušnýchziíkonů,ziručnílísty, návody
k obsluze techno1ogickýchčástíapod.
6. Dílo je prováděno áotovitelem na jeho vlastní nebezpečís tím, že zÁotovttelručíza všechny
případnéškody,bezpečnostdíla,krádeŽe, včetněškodnepředvídaných,aždo dobypředání
hotovéhodíia objednate|í.Zbotovitel je povinen vést stavební deník dle Přílohy č.5,
Vyhlášky č. 49912006Sb. ktery bude uložen v kance1aři stavby a zapisovat do něj všechny
skutečnostisouvísejícís rea|izacídíla.
7 . Zhotovitelje povinen provéstv případě potřeby nebo na vyzvuobjednatele vícepráce související
s jeho předmětem plnění, a to v rozsahu do 10% smluvenéhoplnění zásadněve sjednanémčase'
objednatel výpomocné práce neposkyrrrje.Pokud bude zhotovitel tyto výpomocn é práce žádat,
dohodne se o jejich-poskýnutí a úhraděformou dodatku k tétosmlouvě.
8. Zhotovitel ručízato, žev rámci provádění díla nepoužlje žádnýmaterláI,o kterémje v době
užítiznémto,žeje zďraví škodliiný.objednatelje oprávněn ke kontrole tétoskutečnosti,
v případě potřeby i ve vyrobně zhotovitele. V případě, že zhotovítel z jakéhoko1ivd.ůvoduči
bezdůvodněneprovede uložení,tříděnía likvidaci odpadu vzniklého při plněníjeho předmětu
díla,je objednatel oprá''lněntento odpad zlikvidovat na náklady zhotovitele.
9. Zhotovitel zajistí řádné ukládání a zabezpeč,ení
materiálů, surovin, strojů a strojního zaŤízení
v prostoru staveništěvyhrazenémobjednatelem zejménaprotimoŽn1m úníkůmekologicky
závadnýchproduktů, či možnosti vzniku ekol,ogickéhavárie jakóhokoliv charakteru' objednatel
je oprávněn při zjištěníziNažtých nedostatků(ukapy ropných produktůz mechanízmů,apod.)
neumožnitmechanizmůmzhotovitele viezd na staveniště.

10.Zhotovitel se zavazujepři prováděnídílapřijmout opatřeník maximálnímuomezeníhlučnosti,
prašnostia otřesův okolístavbytak, aby nedocházeloke zhoršování
kvatity životníhoprostředí
většímu,nežje nezbýnévzhledemk prováděnýmpracíma byl minima|ízovžnnegatirrrrí
vliv
na provoz stavby.Zhotovitelbudev tétosouvislostidbátpokynůapŤíkazůpověřených
pracovníků
objednatele'
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II. ohrozí-li zhotovitelswým postupem kvalitu práce, splněnídohodnutéhotermínunebo dílčích
termínůukončenídíIa,bezpečnostní
předpisy nebo pořádek na pracovíšti'm:ůže
objednatel po
marnémuplynutí pětidennílhůtystanovenék nápravě od smlouvy odstoupit s tím, žeubradi
doposud provedenépráce a dodávky po odpočtusvých pohledávek a nrákladůspojených
s najmutímnovéhosubjektu na dokončenísjednanýchprací.ostatní práva objednatele
s odstoupenímod smlouvy spojené,zejménananáhradu škodtím nejsou dotčena.

VI. ZÁRUKA NA oÍI'o
1 . Zhotovitel prohlašuje,že díIobude sloužítvbezvadnémstavu a poskytuje zÍmlkuna dílo po

dobu 60 měsíců.Zhotovitel splní svou povinnost provéstdílojeho protokoliírnímpředáním
objednateli.Dílo se považujezaŤátdněa včasdokončené,
i pokud bude obsahovatvady,jež
nebudou bránit uživénidíla. od termínupodpisu protokolu předání apřevzeti dilazačíná
plynout záručnidoba a je možnévystavit konečnoufakturu. V případě výskýu
neodstranitelnýchvad díla má objednatelnrárokna poskýnutí přiměřené slevy z ceny díla,
odpovídajícíoceněnímíry zhoršeníužitnýchvlastnostípředmětu díla.V případě oprávněné
reklamace nese zhotovitelnáklady na zjištěnívýše slevy znaleckým posudkem ze svého.
2. Zhotovjtel se zavazuje zahájtt odstraňováqípřípadnýchvad díla do 5 dnůod uplatnění
reklamace objednatele avady odstranit v co nejkratšítechnicky možnélhůtě.Termín odstranění
bude dohodnut písemně.
a
J.
V případěuplatněnívad v rámci ziručnídoby, kterésvojí povahou podstatněztížinebo úplně
znemožníuživáníčástinebo celéhodíla (havárie)' nastoupízhotovitel k odstraněníneprodleně.

Učastnícitétosmlouvy se dohodli na úhraděceny za dí|otakto:
1' Platby budou probíhatdílčímiměsíčnímifakturami - daňowýmidoklady dle skutečného
plnění
(dle skutečněprovedených prací). Zhotovitel vystaví příslušnoudílčífakturu na základě
písemnéhoodsouhlasenipraci objednatelem.Splatnost faktury bude 30 dnůode dne jejich
doručeníobjednateli. objednatel nenípovinen platit zhotovitelem neprovedenéprácea
dodávky.
2. Veškeréfakturovanépráce budou lltazeny objednatelemdo výše 90%, objednatel je oprávněn
ponechat si 10% z celkové ceny díla bez DPH jako zadržné.
3. Konečná faktura bude vystavena po řádném skončenía písemnémptevzetístavebníhodíla
objednatelem atobez vad a nedodělků.Zap|acenédílěífaktury a jinéplatby budou v konečném
daňovémdokladu zrekapituloviny avypořádany. Zhotovitel ve faktuře vyčíslízv|ášťcenu bez
DPH' zv|ášťDPH a celkovou částkuvčetněDPH a vyučtujecelkovou DPH. DPH bude
účtovánadle platných zákonů v době realizace a fakturace díla.
4. Smluvní strany sjednávají,že nevhrazenoučástceny díla - zádržnéve výši I0 oÁz celkovéceny
di|abez DPH je zhotovitel oprávněn požaďovatpo objednateli v konečnéfaktuře po předání a
pŤevzetidila a odstraněnípřípadnýchvad a nedodělků.
5. Veškeréfaktury vystavovanédle tétosmlouvy musí mít náleŽitosti daňovéhoúčetního
dokladu
d|e zákona o účetnictvía zékonao DPH. Pokud nebude faktura obsahovat všechny zákowÉ
náležitostinebo pokud bude obsahovat zřejmě nesprávnénebo neúplnéúdaje,je objednatel
oprávněn futo fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování.Termín splatnosti faktury počneběžet
teprve okamžikem,kdy bude objednateli doručenaopravená faktura. Každá faktura bude kromě
běžnýchúdajůobsahovat nánev a číslostavby objednatele,čísloSoD a odsouhlasený soupis
provedených prací vč.výměr oprárrněnouosobou objednatele.Konečná faktura bude
zptacována formou rekapitulace jednotlivých měsíčníchfaktur. Nedílnou součástíkonečné
oprava střechy bytovéhodomu- SoD č.18/2015
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fakturybudeprotokolo předaníapÍevzetídíIabezvadanedodělkůodsouhlasenýoběma
smluvnímistranami.
6. objednatelsi vyhrazujeprávo pozastavitúhradupracíproti vystavenýmfakturámzazÚÓtovací
období,kteréjížneníobsahemsmlouvy o dílonebo dodatkuSoD (prošlýtermínSoD).
Pozastaveníplatbyje objednateloprávněnprovésti tehdy,kdyŽ fakturovanáčástkapřesahuje
sjednanoucenuv platnéSoD a dodatcích.
VIII. SANKčNÍ PoDMÍNIff
1. V případěprodleníobjednateles platbamidle tétosmlouvyo dílo,sjednáváse toutosmlouvou
smluvnípokutave 0,05 oÁz dhňnéčástky,za každýdenprodlení.
2. V případě,žezhotovitelnedodrží
termínyplněnídle tétosmlouvy.odílo,sjednáváse touto
smlouvousmlu'gnípi,kutave výši2.000Kč zakďždýdenprodlení.Smluvnístranyse dohodly,
žeo případnouuplatněnousmluvnípokutu zanedodržení
poslednínebo
termínubudesnížena
konečnáfaktura.Za nesplněnítermínuodstraněnívad anedoděl1ďuvedenýchv zitpiseo
předáníapÍevzetídíIamázadavatelprávo účtovat
dodavatelismlurmípokutuve ýši 2'000,-Kč
zakaždouvaduěi nedoděleka kalendářnídenprodlení.
3. Za nesplněnídohodnutého
termínupro odstraněn zžručrtt
vady má zadavatelprávoúčtovat
smluvnípokutuve výši2.000,-Kč zakaždouvadu a kalendářnídenprodlení.
4. Zaprodlerus dohodnutýmtermínemvyklizenístaveniště
po skončení
pracimázaďavatelprávo
účtovat
smluvnípokutuve qiši 2.000,-Kč zakďždýdenprodlení'
5. Dodavateluhradípřípadné
poplatkya pokuty,kterébudouuplafirěnyvůčizadavateliz důvodů
nesplněnípovinnostidodavatelevyplývajícíze smlouvy.
6. ZaplacenímpokutynezanIkápovinnost zajíštěnápokutou.
Narok na náhraduškodynení
smlu'ynípokutou dotčen.Smlurmípokuta nep1nífunkci náhrady škody
7, Zaplacenísmluwí pokutynemá vliv na náhraduškodya do jejívýšese nezapočitává,
8. V případěprodlenízhotoviteledelšíhoneŽsedmkalendářníchdnůje objednatelopráiměnod
tétosmlouvy odstoupit.To nemávliv na narok objednatelena smlurmípokutu aniktradu
způsobené
škody.objednatelje oprávněnodstoupitod smlouvyv případě,žezhotovíte1
hrubě
nebo opakovaněporušujepovinnostiv;plývajíci ztétosmlouvy.
9. V případěneplněnídohodnutýchtermínů
(ídílčích)
zaviněnýchzhotovitelem,ježbudou
upřesňoványve stavebnímdeníku,apri prodlenízhotoviteledelšímnežsedmkďendářníchdnů
má objednatelprávozqistitplnění předmětusmlouvyjiným subjektem(zhotovítelem)
za
jakoukoliv cenu,}terábudezhotoviteli odečtenazcelkovéceny zaprovedenídílad1eč1'IV této
smlouvy.

rx.zÁvĚnnčNÁ
usr.uvowxÍ
1. Tato smlouvanabýváúčinnosti
dnempodpisuoběmasmluvnímistranami.
jsou
2. Případnézměnytétosmlouvylzeprovádětpouzepísemnýmičíslovan:imi
dodatky,kÍeré
platnépo jejíchpodpisuoběmasmlurmímistranaminajednélistině'
3, Tatosmlouvajevy'hotovenaveětýechstejnopisech,zrichždvaobdržíobjednateladva
zhotovitel.
4. Tato smlouvase řídíprávem Českórepubliky.
5. V případěodstoupení
od smlouvymimo případůuvedenýchv č1.VIII. uhradísmluvnístrana,
která odstupuje,prokazatelné
náklady,kterévznikly druhésmlu'ynístraně.
6. Pokud oddělitelnéustanovení
tétosmlouvyje nebo se staneneplatnýmčinevynutitelným,nemá
to v1iv na platnostzbyvajicíchustanovení
tétosmlouly. V takovémpřípaděse stranytéto
smlouvy zavazujíuzavřítdo 5 pracowíchdnůodvyzvy druhéze strantétosmlouvydodatekk
tétosmlouvěnahrazující
oddělitelnéustanovenítétosmlouvy,kteréje neplatnéčinev5mutitelné,
oprava střechybytového
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platn1ima vynutitelnýn ustanovením
taktonalrrazovaného
odpovídajicímhospodařskému
účelu
ustanovení.
7. odpověď stranytétosmlouvy,ve smyslu $ 1740odst.3 NoZ, s dodatkemneboodchylkou,
která podstatněneměnípodmínkynabídky,nenípřijetímnabídkynauzavŤení
tétoSmlouvy.
jejím
8 . Smlurmístranypo přečtení
tétosmlouvyprohlašují,
žesouhiasís
obsahem,žetato
vůle,na
smlouvabyla sepsanavážně,
urěitě,srozumitelněanazáHadějejich pravéa svobodné
připojujísvépodpisy.
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