Smlouva o dílo

OBJEDNATEL
Obec Novosedly
Novosedly

1, PSČ 691 82

IČ: 00283444
Zastoupený: Františkem Trefilíkem-starostou
obce
. t, ft; ~.7.'<.......
li/J/f/Ey"
8/fJtti:'.~ I .gh-~L/'Jt/
B an k ovnl ' spoJeni
Č.ú.: -tO,t~.F§"19/0600
jako objednatel

na straně jedné

(dále jen objednatel)

a
ZHOTOVITEL
Vojtěch Vymyslický
Spálený kopec 621
69201 Mikulov
IČO: 16290224
DIČ: CZ 5805061493
Zastoupený:

Vojtěch Vymyslický- majitel,
Dis. Arnošt Kisling-stavbyvedoucí

ve věcech technických

Bankovní spojení: RB Hodonín
Č.ú.5004017959/5500
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly,

při uplatnění

obchodního

zákoníku sjednávají,

obchodního

zákoníku, která se řídí jeho příslušnými

zásady smluvní volnosti,

nikoli však na úkor ochrany

některého

ustanoveními,

že ve smyslu ustanovení § 262

z účastníků

smlouvy,

zejména pak ustanoveními

smlouvu

podle

§§ 536 - 565;

Článek I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany prohlašují,

že odstavec základní údaje o nich, uvedené v preambuli

smlouvy jsou shodné s jejich

skutečným označením dle právních a jiných listin, odstavec poskytnutí plnění v době uzavření této smlouvy je
v jejich možnostech a schopnostech (zejména zhotovení díla ze strany zhotovitele a uhrazení ceny díla na
straně objednatele). V době uzavření této smlouvy nebyl vůči žádnému uplatněn
konkursu a vyrovnání a nebylo rozhodnuto o jeho likvidaci.

postup dle přísl. ust. zákona o

Článek II.
Předmět smlouvy
2.1 Na základě písemného
rozpočtu,

požadavku

objednatele

který je nedílnou součástí SOD se zhotovitel

a jím odsouhlaseného

návrhu

zavazuje pro objednatele:

přiloženého

položkového

- zhotovit dílo: "Provedení stavebních úprav hygienického zařízení pohostinství v budově radnice, Novosedly
č.p.l, dle ZPD s názvem "Stavební úpravy hygienického zařízení" zpracované Ing. Miroslavem Sochůrkem, Na
Hradbách 9, Mikulov (v červenci 2012).
Veškerý materiál, potřebný k realizaci díla dle této smlouvy zajišťuje dle standardních podmínek, pokud nebude
dohodnuto jinak, zhotovitel s tím, že jeho cena je zajištěna (promítnuta) v ceně viz. níže.
2.2 Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do prostor za účelem provedení díla tj.
zaměření, montáž a zajistí nerušené plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
2.3 O předání díla bude účastníky smlouvy vypracován v potřebném vyhotovení předávací protokol, v němž
bude zachycen stav, kvalita dokončeného díla, jakož i zjištěné vady spolu se způsobem jejich odstranění a
také zda zhotovené dílo objednatel přejímá či nikoli a pokud ne, tak z jakých důvodů.

Článek III.
Doba plnění

Dílo (dle čI. 2 smlouvy) jako celek se zhotovitel zavazuje "HOTOVÉ ouo- předat objednateli:
Termín zahájení: 10/2012
Termín dokončení: 14.12.2012
Termín zhotovení a předání díla se prodlužuje:
- dohodou účastníků smlouvy
- o dobu trvání překážek v provádění díla, způsobených objednatelem ,či vzniklých
na jeho straně
- v případě výskytu nepostižitelných problémů či vad a to o dobu jejich odstraňování;
- o dobu prodlení s předáním stavby
- o dobu nemožnosti plnění díla v případě vyšší moci (živelné pohromy), opatření
správních či
jiných orgánů
- o dobu trvání klimatických podmínek (déšť, sněhová kalamita apod.), které
znemožňují
zhotovení díla, podle předepsané technologie resp. požadované objednatelem
K převzetí díla, nebo jeho dohodnuté části, vyzve zhotovitel objednatele nejméně 2 kalendářní dny přede
dnem, kdy by mělo k převzetí díla dojít.
Vyzváním se rozumí uvedení výzvy v montážním deníku, nebo písemné či faxové oznámení. Účastníci smlouvy
se dohodli na tom, že se připouští dřívější splnění díla, objednatel je povinen toto dřívější plnění převzít,
předčasné splnění se nepovažuje za porušení smlouvy.
V případě nesplnění konečného termínu díla v určeném čase dle ustanovení této smlouvy (prodlouženéhodůvody viz. výše) z důvodu na straně zhotovitele, je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1000,-Kč(bez DPH)za každý den prodlení.
Objednatel bere na vědomí to, že vlastnictví k dílu dle této smlouvy přechází na něj dnem úplného zaplacení
ceny díla spolu s jejím příslušenstvím a smluvních pokut, na které vznikl zhotoviteli vůči objednateli nárok.

Článek IV.
Cenová ujednání a platební podmínky
4.1 Za dílo zhotovené dle této smlouvy se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli cenu, která byla stanovena ve
smyslu zák.
526/1990 Sb., o cenách v platném znění dohodou obou smluvních stran na základě
oboustranných jednání ve vztahu k cenám materiálů v době podpisu této smlouvy. / je sjednána dle ceníků
RTS/
č,

- cena bez DPH: 390 011,- Kč
- DPH 20%
78 002,- Kč
CELKEM
468 013,- Kč
(slovy: čtyřistasedesátosmtisíctřináctkorunčeských)
Daň z přidané hodnoty je stanovena příslušným právním předpisem v témže roce.
Výše uvedená cena za dílo zahrnuje náklady potřebné k provedení díla.
Tato cena je vč. oddílu N. vybavení
2ks sušáku rukou
2ks dávkovačů mýdel k přikotvení do zdi
4ks košů s víky na odpadky
3ks zásobníků na toal.papír
1ks věšáku přímého závěsného kotveného na kabelky
2ks zrcadel obdélníkových ( 1400/650, 700/650) kotvených

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem
projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění,
musí být vypracován položkový rozpočet a oboustranně odsouhlasen.
pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, než tu, která byla uvedena
v nabídce vybraného uchazeče, musí být tyto změny zapsány a odsouhlaseny ve SDoběma stranami,
pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu,
jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně na základě zhotovitelem zpracovaného
změnového listu, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
Daňový doklad-faktura za provedené dílo musí splňovat náležitosti stanovené právním předpisem a nedílnou
součástí musí být příloha tj. kopie předávacího protokolu.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v plné výši včetně příp. víceprací, které jsou
odsouhlaseny smluvními stranami.
4.2 Cena za dílo bude objednatelem hrazena takto:
- nedílnou součástí každé faktury musí být oboustranně odsouhlasený soupis
Provedených prací.
4.3 Fakturace bude probíhat jednorázově-bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu na
základě daňové faktury vystavených zhotovitelem a to až do výše 90 % sjednané ceny díla, zbylých 10% bude
zadržena zhotoviteli po dobu 6-ti měsíců od předání díla zadavateli.
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být

jejich cena fakturována samostatně a to až po podepsání příslušného dodatku ke SOD.
Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury obsahovat
kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
Splatnost odsouhlasených faktur bude 8 kalendářních dnů ode dne vystavení.
4.4. V případě

prodlení

objednatele

zhotovení díla přerušeny
termín zhotovení díla.
4.S.Konečnou

fakturu

s úhradou

až do doby úplného

faktury

i odkaz na dokument,

delšího jak 10 kal. dní po splatnosti,

zaplacení dlužné částky. O tuto

budou práce na

dobu prodlení

s PROTOKOLEM O pŘEDÁNí A PŘEVZETí plnění zakázky podepsaným

se prodlužuje

zadavatelem,

je

zhotovitel povinen doručit zadavateli nejpozději do 10 dnů od předání díla uvedeného ve SOD a to jen pokud je
stavba převzata bez zjevných vad a nedodělků, nejp. do S dnů od podepsání protokolu o odstranění poslední
vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
4.6.Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právnimi
předpisy, zejména pak zákona o DPH a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že účetní doklady
nebudou

mít odpovídající

náležitosti,

je objedntel

tak dostane do prodlení se splatností,
doplněných či opravených dokladů.

oprávněn

lhůta splatnosti

zaslat je ve lhůtě splatnosti

zpět k doplnění, aniž se

počíná běžet znovu od opětovného

4.7 Termín úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků

z účtu objednatele

zaslání náležitě

(viz. Výpis z účtu).

4.8. Pro případ, že objednatel neuhradí dodavateli dlužnou částku, v takovém případě
Se objednatel výslovně zavazuje, že se bude řídit vypořádání ROZHODČí DOLOŽKOU.
Dílo zůstává ve vlastnictví

zhotovitele,

až do úplného zaplacení.

Předání

Článek V.
a převzetí díla (jeho plnění)

5.1 Při plnění zakázky postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny
objednatele, týkající se bezprostředně plnění zakázky a upozorňující na možné porušování smluvních povinností
zhotovitelem.
Věci, které jsou potřebné
opatří objednatel.
Zhotovitel

k plnění zakázky je povinen opatřit

zhotovitel,

pokud ve smlouvě není uvedeno, že je

se zavazuje a ručí za to, že při plnění zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití

známo. Že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel

učiní je povinen na písemné vyzvání zadavatele provést okamžitě

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel,
Zhotovitel

je povinen zajistit při plnění zakázky dodržení veškerých bezpečnostních

opatření vedoucích k PO prováděného

díla a to v rozsahu a způsobem stanoveným

a hygienických
příslušnými

opatření a

předpisy.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na
staveništi a je jim povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami
Zhotovitel

je povinen provádět v průběhu plnění zakázky vlastní dozor a soustavnou

kontrolu

nad bezpečností

práce a PO na staveništi.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu
jejich zneškodňování.
Zhotovitel

je oprávněn kontrolovat

svými povinnostmi,

je objednatel

plnění zakázky. Zjistí-Ii objednatel,

že zhotovitel

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel

prováděním a plnil zakázku řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
k porušení smlouvy, je objednatel

oprávněn odstoupit

od smlouvy.

plní zakázku v rozporu se

odstranil vady vzniklé vadným

a postup zhotovitele

by vedl

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského
dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

o průběhu

předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol)
Povinným obsahem protokolu jsou:

-údaje o zhotoviteli, případných subdodavatelích a zadavateli
-popis díla, které je předmětem předání a převzetí
-dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
-termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
-prohlášení objednatele, zda dílo přejímá
Obsahuje-Ii dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:
-soupis zjištěných vad a nedodělků
-dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
-dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
V případě, že objednatel převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky.
V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu
jejich odstranění.

Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

5.2 Drobné vady a nedodělky,

které nebrání

užití díla k účelům, pro které je určeno, nejsou důvodem

pro

odmítnutí převzetí díla a pro vrácení faktury zhotovitele tzn. zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení ceny
díla i v případě, že bude objednateli předáno dí/o, vykazující výše uvedené vady a nedodělky (pro případ sporu s
posouzením

vady či nedodělku bude rozhodující stanovisko soudního znalce, či jiného odborného subjektu).

Článek VI.
Záruka, odpovědnost za vady

6.1 Zhotovítel poskytuje na dílo záruku, která je stanovena na 60 měsíců od předání díla objednateli.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem,

příp. osobou písemně pověřenou

objednatelem

k

převzetí díla.

Účastníci smlouvy se dohod li na tom, že vady díla, které nebrání v užívání díla k účelu pro který je určeno,
nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla, odmítnutí převzetí díla je v tomto případě považováno za porušení
smluvních povinností objednatelem s možností uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve stejné výši, jako v případě
nesplnění díla v sjednaném termínu.
6.2 Vady díla, které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a
to písemnou formou, včetně podání e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní -Ii objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

6.3 V průběhu záruční doby zhotovitel

opraví či podle odborného

posouzení, vady objednatelem

jejichž vadnost byla prokázána. Vyměněné výrobky jsou majetkem
Náklady na odstranění

6.4 Za škody způsobené zásahem třetí osoby odpovídá objednatel,
zařízení nevztahuje. Veškeré opravy tímto vzniklé hradí objednatel

a v takovém

obsluhy, tedy jedná se

případě se záruka na dodané

Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
min. do výše 7 mil. Kč Doklady o pojištění je na požádání povinen předložit zadavateli.
škody

a

vad v rámci reklamace tj. doprava a práci hradí zhotovitel.

V případě, že se nejedná o záruční opravu ale o odstranění závady plynoucí z neodborné
o chybu obsluhy, veškeré takto vzniklé náklady hradí objednatel.

Při vzniku

reklamovány

zhotovitele.

zabezpečuje

v souvislosti s pojistnou
pojištění nese zhotovitel.

veškeré

událostí

úkony

zhotoviteli

vůči pojistiteli

veškerou

zhotovitel.

součinnost,

Zadavatel

která je v jeho

zhotovitele

je povinen
možnostech.

a to

poskytnout
Náklady

na

Článek VII.
Povinnosti

smluvních

stran

7.1 Povinnosti objednatele:
- poskytnout

zhotoviteli

požadavkům
a vody;

odběr el.energie 220V a 380V, které odpovídají

příslušné ČSN,

- umožnit vjezd vozidel zhotovitele příp. subdodavatelům
zhotovitele
- umožnit zhotoviteli resp. pracovníkům zhotovitele a subdodavatelům
resp. pracovníkům,

Dále prohlašuje,
prostředky

zhotovitele

nerušené plnění díla

že pro celou

pro úhradu sjednaných

realizaci

zakázky

má zajištěny

či bude

mít

zajištěny

potřebné

finanční

záloh a celkové ceny zakázky.

7.2 Povinnosti zhotovitele:
-dle § 2e zákona č.320/2001
osobou povinnou

Sb., o finanční kontrole

spolupůsobit

ve veřejné správě je vybraný dodavatel

při výkonu finanční kontroly.

Článek VIII.
Zvláštní ujednání
8.1 Dílo zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví

zhotovitele.

Úplným zaplacením se rozumí:

- zaplacení díla dle SOD, více práce, a ostatní náklady s tím související, které budou vzájemně odsouhlaseny
V případě prodlení

objednatele

s úhradou

faktury

za zhotovené

dílo je zhotovitel

oprávněn

pokutu ve výši lOOO,-Kč (bez DPH) za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

vyúčtovat

smluvní

Článek IX
Závěrečná ujednání
9.1 Změny jednotlivých částí této smlouvy lze provést na základě dohody smluvních stran pouze formou
písemných dodatků za konsensu smluvních stran. Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce.
9.2 Využije-Ii některé ze stran práva odstoupit od této smlouvy ve smyslu ustanovení § 344 a násl. Obchodního
zákoníku v platném znění na základě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pak je povinna
písemně oznámit druhé straně, že toto své právo využívá, a to s uvedením termínu, ke kterému od této
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od této smlouvy odstupuje
včetně popisu jednání, ve kterém spatřuje podstatné porušení smlouvy a předá citace tohoto bodu smlouvy,
který ji k takovému kroku opravňuje. Objednatel je povinen před tímto zrušením uhradit veškeré neuhrazené
dlužné částky.
9.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že úhrada jakékoli odsouhlasené platby vyplývající
z této smlouvy, nebude objednatelem provedena nejpozději do 10 kalendářních dnů po splatnosti.
V případě oprávněného odstoupení zhotovitele od smlouvy, je objednatel povinen zaplatit všechna provedené
práce, veškeré náklady spojené s přemístěním zařízení a techniky.
9.4 Zhotovitel si vyhrazuje pozastavit práce v případě neplnění podmínek plateb podle odsouhlasených
platebních podmínek:
Pokud se dostane objednatel do prodlení s úhradou kterékoliv faktury na dobu delší jak 10 dní po
splatnosti, budou práce zhotovitelem pozastaveny až do doby zaplacení dlužné částky,
O dobu pozastavení stavebních prací z důvodu prodlení objednatele s úhradou se prodlužuje termín
dokončení díla. Toto prodlení bude zaznamenáno ve SD.

9.S Sjednaná lhůta plnění díla se prodlužuje o dny, po které byla práce na díle zdržena nebo přerušena
opatřením orgánů státní správy či samosprávy, nebo z příkazu objednatele nebo jeho zaviněním.
9.6 Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku této
smlouvy. Všechny exempláře budou smluvními stranami řádně podepsány a všechny mají stejnou platnost a
závaznost.
9.7 Jakékoli spory mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé ze vztahů založených touto Smlouvou budou řešeny
přednostně smírnou cestou. Nedojde-Ii k dohodě, budou spory rozhodnuty výlučně a s konečnou platností u
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Českérepubliky a Agrární komoře Českérepubliky podle jeho Řádu
třemi rozhodci. Smluvní strany se zavazují akceptovat a následně vykonat rozhodnutí vydaná v rozhodčím
řízení.

9.8 Všechna ujednání a podmínky v této smlouvě jsou závazné a nabývají účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami.
9.9 Pokud jsou ve smlouvě o dílo použity termíny "ukončení díla" nebo
den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

"den předání díla

u, rozumí se tím

9.10 Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, obsahu smlouvy
porozuměli a tato odpovídá jejich svobodné, vážné a pravdivé vůli, učiněné nikoli v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek na důkaz toho připojují níže na smlouvě své vlastnoruční podpisy.

V Mikulově dne 18.9.2012
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