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SMLOUVA O DÍLO
číslosmlouvy objednatel
číslosmlouvy dodavatel: 30/20í9
:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákon a č. 89t2012 Sb,, obchodního zákoníku, ve
pozdějších předpisů

l.
ZhotoviteI :
se sídlem:

Smluvní strany

SISKO spol. s.r.o.
Velká Dlážka52716,75002 Přerov

Zastoupen: ve věcech smluvních: lng. et lng. Jan Horalík PhD, jednatel společnosti
ve věcech technických: lng. et lng. Jan Horalík PhD, jednatel společnosti

lČ:
DlČ:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:

47155558
CZ47155558
KB Přerov
14404-83110100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4083

Objednate!

:

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 155
75123 Dolní Úlezd

zastoupen: ve věcech smluvních: starosta obce lng. Eduard Rýček
ve věcech technických: místostarosta obce lng. Stanislav Dohnal

lČ:
DlČ:
Bank. spojení:
Císlo účtu:

00636223
neplátce DPH
Komerčníbanka a.s.
502283110100

ěl. lI. ldentifikačníúdaie
1, Název akce: ,,Komunikace pro rodinné domy ve Siaměřicích"
2. Místo stavby: Staměřice

čl. l!!. Podklady pro uzavření smlouvy
1. Poptávka na provedení díla ,,Komunikace pro rodinné domy ve Staměřicích"
2. položkový rozpočet - viz. příloha

ěl. !V. Předmět plnění smlouvy
podmínek
1 . Zhotovitel se za
stanovených v této smlouvě zavazuje k řádnému a včasnému
zhotovení díla pro objednatele, jehož předmětem jsou práce specifikované v položkovém
rozpoČtu, zpracovaném S|SKO spol. s.r.o., který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
Jedná se o stavební úpravy ,,Komunikace pro rodinné domy ve Staměřicích".
2. Objednatel se zavazqe dokončenédílo bez vad a nedodělků odebrat a zaplatit cenu dle
čl. Vll. této smlouvy.
3. Případnévícepráce je zhotovitel oprávněn provádět výlučnéna základě písemného
poŽadavku ze strany objednatele, a to dle písemnéhododatku k této smlouvě, v němž
bude rozsah víceprací včetně jejich finančnínáročnosti sjednán a vzájemně odsouhlasen.
4. Případné omezení rozsahu díla, na kterém se dohodne objednatel se zhotovitelem, je
moŽné provést na základě písemnéhododatku k této smlouvě, v němž bude rozsah
méněpracívčetněúpravy ceny s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v
účelnýchnákladech spojených se změněným prováděním díla sjednán a vzájemně
odsouhlasen.

čI. V. Způsob provedení díla
Zhotovitel provede dílo dle č. lV. této smlouvy v souladu s platnými technickými normami.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu daném závazným rozpočtem, který tvoří nedílnou součást
této smlouvy.
1.

1,

2.

čI. Vl. Lhůty plnění
Zhotovitel se zavazqe provést dílo v tomto termínu:
Zahájení prací: od 14.10.2019
Ukončeníprací: do 14.12.2019
Dílčítermínybudou specifikovány po vzájemné dohodě smluvních stran a budou zapsány
do stavebního deníku.

Mezi dŮvody nedodržení výše uvedených termínůnezakládajících odpovědnost

zhotovitele za jejich porušenípatří:
nesplněníčl.lX.

o

čl. Vl|. Cena za dilo

1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran, vsouladu s§

n

4

č. 52611990 Sb., o

2

cenách, v platném znění jako cena pevná, když
podkladem pro její stanovení byly ceny uvedené v rozpočtu, ktený tvoří nedílnou
přílohu této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné a
nutné ke zhotovení díla a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na
vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítajícíse do ceny

zákona

výrobků či služeb na trhu.

Stavební práce
21

o/o

DPH

Cena za stavební objekty celkem vč. DPH

812 392,26Kč
170 602,37Kč
982 994,63Kč

2. sjednaná cena za dílo vychází z podmínek platných v době podpisu smlouvy.

1,

2.
3.

4.

5.
u.

bď

6.
7.
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1.

2.

3.

4,
5.

o.

ěl. V!!l. Platební a obchodní podmínky
Objednatel zaplatí zhotoviteli fakturu za provedené práce vystavené po ukončení
díla, faktury budou včetně DPH.
Zhotovitelem vystavená faktura bude mít náležitosti účetníhodokladu dle zákona
Faktura je splatná na 30 dnů ode dne jejich doručeníobjednateli, nedílnou součástí
faktury je soupis provedených prací, měsíčnífakturací bude hrazena cena díla až do
90o/o z celkové sjednané ceny.
Případné vícepráce nad rámec této smlouvy, které vzniknou během provádění díla,
a které budou vyžádány objednatelem, budou prováděny na základě písemného
dodatku k této smlouvě a budou fakturovány nad rámec ceny dohodnuté v čl.Vll. této
smlouvy, samostatným daňovým dokladem - fakturou, a to po jejich provedení a
vzájemném odsouhlaseníjejich rozsahu a kvality na základě zjišťovacíhoprotokolu.
Nárok na zaplacení rozpracovaného díla, čijeho části vznikne zhotoviteli pouze v
případě, že ke zrušenísmlouvy dojde z důvodůzaviněných objednatelem.
Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude pokládán den podpisu předávacího
protokolu zástupci smluvních stran,
Právo fakturovat vznikne zhotoviteli dnem předání podepsaného předávacího protokolu

čl. lX. Součinnost stran a spo|upůsobeníobjednatele
Objednatel se zavazqe bez nároku na náhradu ze strany zhotovitele zajistit:
1.1. Předání staveniště.
1.2.ZaméstnancŮm zhotovitele vstup a provádění prací v prostorách staveniště.
1.3. SpoluúČastzaměstnanců objednatele při předávání díla a přijeho zkouškách,
č!, X. Podmínky zhotovení díla
Zhotovitel povede dnem převzetí staveniště stavební deník o průběhu prací, ve kterém
smluvní strany vyznačívšechny důležitéskutečnosti, týkající§e předmětu plnění této
smlouvy. Objednatel v případě nesouhlasu s obsahem záznamu napíšedo stavebního
deníku do třídnůdůvod nesouhlasu.
Za řádné vedení stavebního deníku odpovídá stavbyvedoucí zhotovitele a stavební deník
musí být přístupný pověřeným osobám objednatele po celou pracovní dobu zhotovitele
při provádění prací na zhotovovaném díle.
Případné změny v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen před jejich realizací
písemně projednat a odsouhlasit se zhotovitelem do třídnů ode dne zápisu zhotovitele
do stavebního deníku.
Záznamy o prŮběhu prací, kontrolách a přejímání prací a všech dalších okolnostech,
které budou obě strany považovat za důležité,budou zapisovány denně.
Zhotovitel musí respektovat vyjádřeníjednotlivých správců sítí,která obdžípři převzetí
staveniště.
Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole pracía dodávek následně zakrytých či
znepřístupněných a k účastina zkouškách,

čl. X!. Podmínky splnění díla a jeho předání
1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným a včasným provedením díla a jeho předáním
objednateli za současného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. K předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 pracovní dny
předem, Zhotovitel splní předmět smlouvy o dílo okamžikem odevzdání a převzetí díla
bez vad a nedodělků objednatelem a podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace předmětu díla za čistotu a pořádek na
pracovišti.
2. Dále zhotovitel odpovídá za dodžovánípředpisů týkajícíchse bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a povinností vyplývajících obecné závazných právních předpisů.
Zhotovitel se rovněž zavazuje, že na vlastní náklady odstraní odpady, které vznikly při
prováděnídíla.
Zhotovitel předá objednateli při předánídokončeného díla následujícídoklady:
: osvědčenío použitých materiálech
veškerézkoušky, atesty a revize z díla vyplývající

z

stavebnídeníky

čl. X!l. Přechod vlastnictví ke zhotovovanému dílu a nebezpečíškody
k dílu a přechod nebezpečíškodyna něm je upraven shodně
s § 542 odst. 1 Obchodního zákoníku.

1. Přechod vlastnického práva

čl. XlI!. Garance a záruky
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 24 měsícůod okamžiku předání a
převzetídíla.
) V případě, že bude prokázáno že vada nevznikla v důsledku porušení povinnosti
zhotovitele, nebo že vada vznikla v důsledku uživání díla jiným než obvyklým způsobem,
záruka zhotovitele na její bezplatné odstranění zaniká.
J. Vady zjištěné během záruky je objednatel povinen bez zbytečnéhoodkladu po jejich
zjištěnípísemně reklamovat zhotoviteli. V této reklamaci je objednatel povinen vadu
popsat nebo uvést, jak se vada projevuje. Současně je povinen uvést, jaké nároky
z tohoto titulu uplatňuje. Zhotovitel je povinen řádně reklamovanou vadu odstranit do 3
pracovních dnŮ ode dne doručeníjejího oznámení, V případě, žézhotovitel vadu, na niž
se vztahuje záruka ve stanovené lhůtě neodstraní a nedojde kjiné dohodě, bude
objednatel požadovat smluvnípokutu dle čl. XlV odst.1,
1.

la

XlV. Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje v případě, že nedokončídílo řádně a včas, ato z důvodůna jeho
straně, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den
prodlení s předáním stavby. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za
prodlení s odstraněním reklamované vady dle čl. Xlll, této smlouvy, a to ve výši 500,-- Kč
zakaždý den prodlení s odstraněním každéjednotlivé vady.
2, V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužnéčástky za každý i započatý den prodlení.
ěI.

čl. XV. Přerušení prací a vyššímoc
Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění svých závazků v důsledku přímého
působenívyšší
moci.
2. Pod pojmem vyššímoc se rozumí působenínepředvídatelných událostí, vyskytnuvších se
po uzavření smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti
1.

kteným nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou počasí,výluky, přírodní
PohromY, odmítnutí povolení státními orgány takového rozsahu, ze zánránují nebo
zpožd' qí pl ně n í s m uvn ích záv azků některé Že Štran.
1
Strana, která se odvolává na vyššímoc je povinna bezodkladně informovat druhou
stranu
o.její existenci, Podrobně dokladovat jejívliv na plnění příslušnéhoustanovení smlouvy
a
uČinit veŠkerá dostupná a účelnáopatření a minimalizaii oůsteot ů těchto
událostí.
4. StranY obnoví Plnění svých smluvních povinností ihned, jakmile pominou
vlivy či příčiny
vyššímoci.
5, Pokud bude vYŠŠÍ
moc PŮsobit déle jak jeden měsíc, projednají smluvní strany další
postup realizace díla.
l

l

1.

čl. XV|. Odstoupení od smIouvy
OdstouPÍ-li smluvní strana od smlouvy v důsledku neplnění podstatných povinností
druhou smluvní stranou, je ta smluvní strana, která zapřičinita ,Ůy, jednáním
odstouPení od smlouvy povinna zaplatit odstoupivší straně veškeréúčelněvynaložené
náklady vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy.

l:
1 Zhotovitelsouhlasí,

ti.,,!:Ť{i:^"ůiJHÍJÍ;ffii:[fjHL'ťj3*l.,",."ve smyslu

§ 17 obchodního zákoníku a v případě bude
této Smlouvy o Dílo.

1.

-

li vybrán

souhlasí s případným zveřejněním

čl. Xvlll. Zv!áštní a závěrečná ujednání
Tato smlouva mŮŽe být změněna nebo zrušena pouze písemným oboustranně

odsouhlaseným ujednáním, podepsaným oprávněnýmizástupci obou smiuvních stran.

2. Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet.

veškerý obchodní styk je nutno vést jen s osobami k tomu pověřenými.
4. YztahY vzniklé v souvislosti s předmětem této smlouvy mezi smluvními
stranami smlouvou
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
5. Práva a Povinnosti vyplývajícíztéto sm|ouvy v plném rozsahu přecházejí
na případné
Právní nástuPce obou smluvních stran, přičemž každá smluvní strana ,uŠítoto zajistit a
tuto skuteČnost PÍsemně oznámit druhé sllaně alespoň jeden měsíc před plánovaným
dnem Převodu, V případě nesplnění těchto povinností nese prbvaoélici strána
odpovědnost za vzniklou škodu.
6. smlouva je platná a účinnádnem podpisu obou smluvních stran.
7, Smlouva se vYhotovuje ve Čtyřech stejnopisech, z nichžkaždáze
smluvních stran obdrží
J.

po dvou vyhotoveních.
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tčo qll

V Dolním Újezdě dne: 1 1. 10. 2O1g
Za objednatele

fii:,B$,|,ť,*íffi

l/

lCO; 00636229

tel.fax: S81 796m7

o-ínail : oUduJezd@qrrloi<.ca

l

V Přerově
za zhotovitele

11.1

2019

