Smlouva o dílo: „Rekonstrukce komunikace - 2. úsek Starý Kopec“
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Obec Děhylov
Výstavní 179/17
Ing. Miroslavem Hoňkem, starostou obce
00635464
Sberbank CZ, a.s., 28.října 41, 702 00 Ostrava
4010033250/6800

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………, tel.: ………………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce komunikace - 2. úsek Starý
Kopec“ v Děhylově podle projektové dokumentace dokumentace „Zpracování PD 2.
etapa Starý Kopec“ číslo zakázky mk-2016-27 zpracované Ing. Miroslavem Knápkem
v rozsahu dle přiloženého výkazu výměr a v souladu se Souhlasem s provedením
ohlášeného stavebního záměru č.j. HLUC/49903/2016/OSH/VL a v rozsahu dle
přiloženého výkazu výměr.

III.
Čas a místo plnění
1. Zahájení prací: 1. 9. 2017.
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Dokončení a předání prací: 8 týdnů od uzavření smlouvy, nejpozději však ke dni
31.10.2017.
2. Objednavatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí stanoviště bez právních a
fyzických vad, čímž začne plynout termín plnění, jak výše uvedeného.
3. Zhotovitel vyzve písemně, nebo telefonicky 3 dny před ukončením díla objednatele k
převzetí provedeného díla.
4. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť) a prostojích nezaviněných
zhotovitelem bude termín zahájení (dokončení) posunut o vynucenou dobu prostoje.
Místo plnění - k. ú. obce Děhylov (blíže viz projektová dokumentace).

IV.
Cena díla
je stanovena cenovou nabídkou ze dne:…………………

Cena bez DPH
DPH 21%
Vč. DPH

………………Kč
……………..Kč
……………….Kč

Nabídková cena je zpracována dle požadavku a zahrnuje veškeré práce, dodávky,
služby, výkony a media, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení,
dokončení a zprovoznění této veřejné zakázky včetně zřízení stanoviště a jeho
likvidace, a bude cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu realizace díla.
V případě víceprací bude sepsán oběma smluvními stranami odsouhlasený dodatek ke
smlouvě, jehož nedílnou součástí bude položkový rozpočet opět odsouhlasený oběma
smluvními stranami.

V.
Záruka

1. Záruka – 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění poslední vady nebo
nedodělku.
2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby, má
objednatel právo požadovat po zhotoviteli a zhotovitel má povinnost bezplatně
odstranit vady na díle.
3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraněním případných vad předmětu plnění ve
smyslu bodu V/1,V/2 do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele a
vady odstranit v co nejkratším termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou
formou.
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4. Zhotovitel provede dílo v nejvyšší kvalitě, podle platných technických a prováděcích
norem, technického a technologického standartu a užívaných technologií a postupů
VI.Platební podmínky

1. Finanční vyrovnání díla bude prováděno fakturou dle rozsahu provedených prací po
jednotlivých etapách na základě jejich převzetí objednatelem.
2. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude
chybně vyúčtovaná cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené
faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu
vystavením nové faktury.
3.Splatnost faktur bude činit 30 dnů od doručení objednateli
4.Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

VII.
Zvláštní ujednání

1. Smluvní pokuty
- za prodlení s plněním díla ve sjednané lhůtě ve výši 1 000,-Kč z celkové sjednané
ceny za každý kalendářní den prodlení
- za neodstranění zjevných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí
dokončeného díla ve výši 1 000,-Kč za každý kalendářní den prodlení
- za neodstranění uplatněné a neodstraněné vady v záruční době do 15 dnů ve výši
500,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle ponese zhotovitel až do předání a převzetí
dokončeného díla
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn a ručí za případné škody vzniklé v průběhu
realizace objednateli nebo účastníkům provozu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti,
provádění této stavby za provozu.
4. Objednatel je povinen převzít dílo jen bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel povede stavební deník po celou dobu stavby.
6. O předání dokončeného díla bude zhotoven zápis.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran
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8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány zástupci smluvních stran
9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční
výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní
vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran
10.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží tři výtisky
a zhotovitel jeden výtisk.
11.Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě
zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle
zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce komunikace –
2. úsek Starý kopec“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky
dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky
zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle
této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací
dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této
smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.
12.
O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Děhylov usnesením č.
…………………….. ze dne …………..

V ……………. dne……………..

V ………….. dne : …………

…………………………
za objednatele

………………………………
za zhotovitele
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