/

Smlouva
o dílou...*|lfr
vzavřenámezismluvni-i.t.*u*i:1t;-*""*.ťZ,,k#"^^č.89/2012
sb..občanskÝ
zratonit

I. sMLUvNÍ STRANY
Zhotovitel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Zodpovědný za stavbu:
tel.:
e-mail:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Petr Bajer
Uhřice č.p.28
68010257
c27402134256
Petr Bajer
728 339 2r0
pb-tes@uhrice.cz
0800
r889r27309
a

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Císlo účfu:
(dálejen objednatel)

Obec Archlebov
Archlebov 2,696 33 Archlebov
ing. Ždansky oldřich, starosta,Jarolík Miroslav, místostarosta
00 284 751
+420518 633 522,+420774445558
obecniurad@obecarchlebov.cz
Komerčníbanka
35-3584400297t0100

Uvedení ástupci obou stran prohlašují,žejsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti
nenítřeba podpisu jiné osoby. Smluvď strany uzavřely níŽeuvedenéhodne, měsíce a roku dle
ustanovení$ 2586 a násl. ziú<ona
č.89120|2 Sb., občanskýzěl<onik,ve znénipozdějšíchpředpisů,
tuto smlouvu o dílo (dále jen oosm1ouva..):

II. PŘEDMňT sMLoUvY
l. Předmětem plnění tétosmlouvy (dále jen ,'dílo..)je provedenístavebníchprací a dodávek na
akci: ,,oprava střechy bytového domu 2016 - II.., v rozsahu položkovéhorozpočtunabídky,
kteqýje přílohou č. l tétosmlouvy. Smlouvou o dílo se áotovitel zavazllje provéstna svůj
náklad anebezpeéipro objednatele Dílo a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Cenu
CIakje definována v ěl.IV tétosmlouvy).
2' Při plnění předmětu tétosmlouvy se zhotovite| zavazuje dodržovatobecně platnépředpisy a
technickénolmy. Zhotovitel se zavazuje provéstdílo v jakosti odpovídajícíplatn;ýmtechnickým
normám a předpisům, jakoži odpovídajícíúčelusmlouvy a při provádění díla použivatpouze
materiály a výrobky odpovídajícítechnickým normiím amajícípříslušnécertifikáty jakosti.
Doporučenénonny ČSN se při plnění předmětu tétosmlouvy stávají závaznými. V případě, Že
příslušnéčcskénormy neexistují,nahradíse ISo normami nebo EN normami.
Opruva střechy bytovéhodomu- SoD č.18/2015
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3' Zhotovitelse zavazujep.eh*fu &Úrím jménem
a navlastníodpovědnost'

iu\ tť :l.

III. DoBA PLNĚNÍ sMLoUvY
1 . Zhotovitelse zavazujeprovéstcelédílov těchtotermínech:
písemné
předánístaveniště: € , e' pl L
4' 6 , u4 €
zahájeníprací:
dokončení
díla:

/9:?. b

14

písemné
předánídila objednateli: /(,?,?pil

2 . Smlumí sfuanyse dohodly,žetermínydílčího
plněnídílamohoubyt upřesněnyobjednatelem

v písemném
protokoluo předaníaptevzetístaveniště,
případněve stavebním
deníku'čímŽse
stávajízávaznýmive smyslutétosmlouvy.Dále se smluvnístranydohodly,Že k dílčímu
plnění
dílaje zhotovitelpovinennastoupitdo 48 hodin od'vyzvániobjednatelem.
3 . Zhotoviteldo 1 dnepo předrání
dílaje povinenvyklidit staveniště
a upravitho do původního
stavu.V případěnevyklizenístaveniště
do 1 dne od převzetídí|a,zap|atízhotovitel
objednateli
smluvnípokutuve výši 1.000Kč zakaŽdýden prodlenívyklizení.
4. Termíndokončení
dílamužebý posunut,jestliŽepřerušení
pracízhotovitelebudezpůsobeno
okolnostrnivyluěujícímiodpovědnost/tzv. vyšší
moc/ve smyslu $ 374 obchodníhoziákoníku.
Zhotovitelje povinenbezprostředněinformovatobjednateleo vzriku takovéokolnosti,provést
zápis do stavebního
deníkua dohodnouts nímzpůsobjejího
řešení.
Prodloužení
doby provádění
dílase určípodle doby trvánípřekažky,s přihlédnutím
k doběnezbýnépro obnoveníprací.

Iv. CENA zA DÍLo
l.

Smluvená maximální cefiazacelé dílo v členěnídle přiloženéhorozpočtučiní:

Cenaza zhotovenídílabez DPH:
Ztoho DPH činí:
Cena včetněDPH:

418.22I.Kč
6 2 . 7 3 3K č
4 8 0 . 9 5 4K č

DPH bude účtoviína
samostatněve qýšistanovenédaňoými předpisy platnými v době reahizace
díla.
Cena dílabyla dohodnutajako cenamaximálnípro rozsahpracíuvedenýv přeámětusmlouvy.
Zhotovitelse zavazuje,Žepo podpisutétosmlouvynebudevyvolávat žadnájednánío zqýšení
ceny díla,a to ani v případězměnycen materiálůa ýkonů nutn]ých
k provedenídíla.V ceně
dílajsouveškeré
náklady zhotovitelena úplnourea|izacidíla,včetněnákladůnazÍizentzaŤizení
staveniště,
geodetické
vytýčení,
atd.

opruva střechy bylovéh<l
domu_ SoD č']8/2015
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jeho částinejsouprovedenyve sjednané
4. V případězjištění,
žedíloneboněkteré
kvalitě,má
objednatelprávo požadovatpo ďlotoviteli bezplatnouopravutaktoprovedeného
díla'případně
přiměřenouslevu z ceny díla.
5. Sjednanácenazahmujeveškeré
nakladyspojenés rea|izacidíla.U položek,kterév nabídce
chybía jsou předmětemplněnídílase mázato, žejsou zahrnutyv maximálrrícenědíla.
6. V pffpadě vzniku víceprací,budou $rto vícepráce oceněny v cenové urovni nabídkového
poloŽkového
rozpočtu.

v. zÁxr-aonÍvztaHy on.rnonarntn l znorovltnln
1. Při podpisusmlouvypředá áotovitel objednatelipříslušné
oprávněník prováděnípředmětudíla
vč.qýpisuz obchodníhorejstříkua osvědčení
o daňovéregistraci.
2. Zhotovitelje povinenpouživatpři pracíchpouzeosoby,kterédle platnýchpředpisůmohoututo
činnostvykonávat.od zahájenípracízhotovitelzodpovídázadodržovrání
předpisůBOZP, a
předpisůvztahujicíse k ochraněživotníhoprostředía to sqými pracovníkyi za jejich
proškolení;
zvláštějepovinenpoužívat
při prováděnípředmětudílapracovníochranné
prostředky a pomůcky,zejménaochrannoupřilbu.
3. Staveniště
budepředrínoprotokolárněpísemnouformou.Dle situaceposkýne objednatel
k provedenídílazhotovitelistaveniště
Napojenína el. energiia
a plochu pto zaÍizení
staveniště.
vodu si zajistíáotovitel sám'
Zhotovitelse zavazujeudržovatna staveništipořádeka čistotu,pokud to|ze na zhotoviteli
spravedlivěpoŽadovat'a provádětprácetak, aby co nejménězasahovaldo dalšíčinnosti
objednatele.
4. o předrání
dílabudesepsiánpísemnýpředávacíprotokol,kde budoustranamiuvedenyveškeré
zjištěné
vady a nedodělkydíla.Současně
zhotoviteldo protokoluuvedesvévyjádření
k zjištěnýmvadám a nedodělkůma uvedetermínjejich odstranění.
Při předrání
dílasoučasně
zhotovitelpředá objednatelipřís|ušné
materiály,originrílyzápisů
atestya certifikátyna použité
stavebních
deníků,
doklady o likvidaci odpadůdle příslušných
zákonů,záruěnilisty, návody
k obsluzetechnologickýchčástíapod.
5. Díloje prováděnozhotovitelemna jeho vlastnínebezpečí
s tím,Že zhotovitelručiza všechny
pfipadnéškody,bezpečnost
di|a,k'rádeže,
včetrěškodnepředvídaných'
aždo doby předrání
hotovéhodílaobjednateli.Zhotovite|je povinen véststavebnídenik dle Přílohy č.5,
vyhlášky č,.49912006
Sb. kteý budeuloŽenv kancelaŤistavby azapisovatdo pěj všechny
skutečnosti
související
s reďizacídíla'
6. Zhotovitel ruěíza to, Že v riímciprováděnídílanepouŽiježadnýmateriál,o kterémje v době
užitímámo,žeje zdtavíškodlivý.objednatelje oprávněnke kontroletétoskutečnosti,
v případěpoťebyi ve vyrobnězhotovitele'V případě,žezhotovitelzjakéhokolivdůvoduči
bezdůvodně
neprovedeuložení,
tříděnía likvidaci odpaduvznikléhopři plněníjehopředmětu
je objednateloprávněntentoodpadzlikvidovat na náklady zhotovitele.
tlíltr"
aprava slřechy bytovéhodomu_ SoD č.I8/2015
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7, Zhotovitel zajisti řádnéukládání azabezpečení
materiálů,surovin, strojůa strojníhozašizení
v prostorustaveništěvyhrazenémobjednatelemzejménaprotimoŽn;imunikůmekologicky
závadnýchproduktů,čimoŽnostivzniku ekologickéhavráriejakéhokolivcharakteru.
8. ohrozí-li zhotovitelsvýmpostupemkvalitu práce,splněnídohodnutého
termínunebodílčích
termínů
ukončení
díla,bezpečnostní
předpisynebopořádekna pracovišti,můžeobjednatelpo
marnémuplynutípětidennílhůtystanovenék nápravě od smlouvy odstoupits tím,žeuhÍadí
doposudprovedenépráce a dodávky po odpočtusých pohledávek a nákladůspojených
s najmutímnovéhosubjektuna dokončení
sjednanýchprací.ostatniptávaobjednatele
s odstoupením
od smlouvyspojené,zejménananráhradu
škodtímnejsoudotčena.

vr. zÁnura N,q.
oÍLo
l . Zhotovitel prohlďuje, že dí|obude sloužit v bezvadném stavu a poskytuje zfuvkuna dílo po
dobu 60 měsíců.Zhotovitel splní svou povinnost provéstdílo jeho protokolrírnímpředráním
objednateli. Dílo se povaŽuje zatádně a včasdokončené,i pokud bude obsahovatvady,jež
nebudou brrínitužívénidíla. od termínupodpisu protokolu předání apřevzeti di|azaěiná
plynout záruěru doba a je možnévystavit konečnoufakturu. V případě výskýu
neodstranitelných vad di|amá objednatel nrárokna poskýnutí přiměřené slevy z ceny díla,
odpovídajícíoceněnímíry zhoršeníužitnýchvlastnostípředmětu díla. V případě oprávněné

2.

reklamace nese zhotovitel naklady na zjištěnívýše slevy znaleckým posudkem ze svého.
Zhotovitel se zavazuje zahá1it odstraňování případných vad díla do 5 dnů od uplatnění
reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratšítechnicky možnélhůtě.Termín odstranění

J.

bude dohodnut písemně.
V případě uplatněnívad v riímci zaračnidoby, kterésvojí povahou podstatně ztižínebo úplně
znemožni uživéníčástinebo celéhodíla (havárie), nastoupízhotovitel k odstraněníneprodleně.

vII. PLATEBNÍ PoDMÍNKY
Účastrícitétosmlouvyse dohodlina úhraděceny zadílotakto:
l . Platby budouprobíhatdílčími
plnění
měsíčními
fakturami_ daňovýmidokladydle skutečného

(dle skutečně
provedenýchprací).Zhotovitelvystavípříslušnou
fakturunazéů<ladě
dílčí
písemného
pracíobjednatelem.Splatnostfakturybude30 dnůode dnejejich
odsouhlasení
doručení
objednateli.objednatelnenípovinenplatit zhotovitelemneprovedenépráce
a
dodávky.
2. KonečnáÍ.aktura
pŤevzetí
budevystavenapo řádnémskončení
díla
a písemném
stavebního
objednatelematobez vad a nedodé|ki.Zap|acené
dílčífakturya jinéplatbybudouv konečném
daňovémdokladuzrekapituloványa vypořádány.Zhotovitelve faktuřevyčíslízv|ášť
cenubez
DPH, zvlášťDPH a celkovoučástkuvčetněDPH a vyúčtuje
celkovouDPH. DPH bude
platných
účtovánadle
zákonův době realizace a fakturace díla.

opravastřechy bytovéhodomu-SoD č'l8/2015
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3. Veškeréfakturyvystavovanédle tétosmlouvy musímítnáleŽitostidaňovéhoúčetního
dokladu
dle ziíkonao úěetnictvíazžkota o DPH.

1. V případěprodleníobjednateles platbamidle tétosmlouvyo dílo"sjednáváSetoutosmlouvou
smluvnípokutave 0,05 %oz d|užné
částky,za kaŽdýdenprodlení.
2. V případě,žeáotovitel nedodrží
termínypiněnídle tétosmlouvy o dílo,sjednáváse touto
smlouvousmlurmípokutave vyši 2.000Kč 7aktndi,.ďéttfrodlení.
ši'i**ri stranyse dohodly,
žeo případnouuplatněnou*nluvnípokutuzá nedódrŽenítermíňu'bude
posledrťnebo
sníŽerra
konečnáfaktura.Za nesplněnítermínuodstraněnívad a nedodělkůuvedenýchv ápise o
předáníapřevzeti dílamá zadavate|právo účtovat
dodavatelismluvnjpokutuve uýši2.000,.Kč
zakaždouvadučinedoděleka kalendářnídenprodlení.
3. Za nesplněnídohodnutéhotermínupro odstraněnízaruěruvady má zadavatelprávo účtovat
pokutuve vyši2.000,-Kč,zakaždouvadu a kďendářnídenprodlení
sm]urmí
4, Dodavateluhradípřípadné
poplatky a pokuty,kterébudouuplatněnyvůčizadavateliz důvodů
nesplněnípovinnostidodavatelevypl;ývaj
ícíze smlouvy.
5. ZapLacentmpokuty nezantkápovinnost zajištěnápokutou' Nrárokna ntáhraduškodynení
smluvnípokutou dotčen.Smluvnípokuta neplnífunkci nahradyškody
6. Zaplacernsmluvnípokuty nemá vliv na niáhraduškodya do její výšese nezapoěítává.
7. V případěprodlenízhotoviteledelšíhonežsedmkalendrářních
dnůje objednateloprávněnod
tétosmlouvyodstoupit'To nemá vliv na narok objednatelena smluvnípokutua náhradu
způsobené
škody.objednatelje oprávněnodstoupitod smlouvyv případě,Že zhotovitelhrubě
nebo opakovaněporušujepovinnostilyplývajíci ztétosmlouvy.
8. V případěneplněrudohodnuýchtermínů
(i dílčích)
zaviněnýchzhotovitelem,jeŽ budou
upřesňoványve stavebnímdeníku,a při prodlenízhotoviteledelšímneŽsedmkalendářníchdnů,
má objednatelprávo zajistitplněnípředmětusmlouvyjiným subjektem(zhotovitelem)za
jakoukoliv cenu,která bude áotoviteli odeětenaz celkovéceÍ|yzaprovedenídíladle č1.IV této
smlouvy.

rx.zÁvĚnnČlvÁ
usraNovrNÍ
1 Tato smlouvanab1váúčinnosti
dnempodpisuoběmasmluvnímistranami.
2 Případnézménytétosmlouvy lze provádětporrzepísemnýmičíslovanýmí
dodatky,kteréjsou
platnépo jejich podpisuoběmasmluvnímistranaminajednélistině.
3 Tato smlouvaje vyhotovenave čt5rřech
stejnopisech,ztticl:,ždva obdržíobjednatela dva
zhotovitel.
4 Tato smlouvase řídíprávemČeské
republiky.
5 V případěodstoupeníod smlouvymimo případůuvedenýchv ěl' Vil. uhradísmluvnístran4
která odstupuje,prokazateLné
nráklady,kterévznikly drulrésmluvnístraně.
6 Pokud oddělitelnéustanovení
tétosmlouvyje nebo se staneneplatnýmčinevynutiteln;im,
nemá
to viiv na platrrostzbyvajícíchustanovení
tétosmlouvy. V takovémpřípaděse stranytéto
smlouvy zavazujiuzavÍit do 5 pracovníchdnůod výzly druhéze strantétosmlouvy dodatekk
tétosmlouvě nahrazujícíoddělitelnéustanovenítétosmlouvy, kteréje neplatrréčineqmutitelné,
oprava střecltybytovéhodomu_ SoD č,]8/2015
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platnýma vy'nutitelnýmustanovením
odpovídajícím
hospodářskému
úěelutaktonahrazovaného
ustanoverrí.
odpověď stranytétosmlouvy,ve smyslu $ 1740odst.3 NoZ, s dodatkemneboodchylkou,
která podstatněneměnípodmínkynabídky,nenípřijetímnabídkynauzavřeni tétoSrúouvy'
Smluvnístfanypo přečtení
tétosmlouvyprohlašují,
Že souhlasís jejímobsahem,žetato
smlouvabyla sepsiánavážné,
urěitě,srozumitelnéanazákladě jejich pravéa svobodné
vůle,na
důkazěehoŽpřipojujísr'épodpisy.

V ...Uhřicích
dne-..,!..:08:..?.9.$oro

V Archlebově
dne:'1..9.9:..29l$'u
OBEC ARCHLEBOV
z 9WFARCHLEBCV 2

751

. , ' . . .,,,/1LÚč:
/ . ó ' . .-.7. ': . . . oo284
.
Ins' Zdánskýoldřich
starosta ob"ceArcHetov

Příloha č. 1: PoloŽkornýrozpočet- fakturačnr
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