Smlouva o dílo č. 001/2013
(č. smlouvy zhotovitele: 35/2013)
na zhotovení díla

SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13 - rekonstrukce suterénních prostor
uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "obchodní

zákoník")

Smluvní strany
1. Objednatel:

Střední průmyslová škola elektrotechnická
adresa sídla: Karla IV.
IČ: 48161217, neplátce
Zastoupen:

Pardubice

13,53169 Pardubice
DPH

Ing. Ladislav Štěpánek,

ředitel

školy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Libor Matoušek - TDO stavby, p. Jedlička Pavel
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Libor Matoušek - TDO stavby, p. Jedlička Pavel
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Libor Matoušek - TDO stavby, p. Jedlička Pavel
Osoby oprávněné k podpisu protokolu

o předání a převzetí stavby a protokolu

o odstranění všech vad a

nedodělků:
Libor Matoušek - TDO stavby, p. Jedlička Pavel
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel:

MARHOLD a.s.
se sídlem:

Jiráskova 169, 53002 Pardubice

IČ:
DIČ:
Zastoupený:

15050050
CZ15050050
Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva
Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva

Vítem Hruškou, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Vít Hruška - výrobní ředitel, Jaroslav Kudrna - stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Vít Hruška - výrobní ředitel, Jaroslav Kudrna - stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Vít Hruška - výrobní ředitel, Jaroslav Kudrna - stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby a protokolu o odstranění všech vad a
nedodělků:
Vít Hruška - výrobní ředitel, Jaroslav Kudrna - stavbyvedoucí
Bankovní spojení:

ČSOB Praha
Komerční banka a.s.

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "Smlouvali),
v článku I. Smlouvy a objednatel

č.ú.: 209 619 322 / 0300
č.ú.: 43 - 393372 0257 / 0100

kterou se zhotovitel

zavazuje provést dílo specifikované

zaplatit cenu podle článku II. Smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a

to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.

Článek I.
Předmět díla
1.

Předmětem provedení díla je dodávka stavby

SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13 - rekonstrukce suterénních prostor
Jedná se o rekonstrukci

stávající prostor

v suterénu

budovy

dle přiložené

zpracované firmou ARCHISTAT s.r.o., Ing. Jiří Krejčí a dle přiloženého

projektové

dokumentace,

výkazu výměr. Jedná se zejména o

provedení těchto prací a dodávek:
Provedení odkopání staré budovy z ulice Karla IV, provedení izolačních vrstev a zpětný zásyp
Celková rekonstrukce elektroinstalace v suterénních prostorách budovy vč. osvětlení
Opravy omítek, stávajících dveří oken
Přeložky vnitřních instalací ZTI, VZT
Úprava a nátěr ÚT
v rozsahu dle výkazu výměr, cenové nabídky zhotovitele,

Stavba bude provedena v rozsahu dle zadávací dokumentace
•

sběr a vyhodnocení

potřebných

•

řízení stavebních a technologických

•

obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,

•

vedení deníku stavby,

•

stavební práce,

•

montážní práce,

•

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,

•

zabezpečení
zkoušek,

•

získání potřebných

•

provedení zkoušek,

požadovaných

protokolů,

která tvoří přílohu Č. 3 této smlouvy.

a zahrnuje též zejména:

dat,
prací,

znaků jakosti

a metodiky

jejich

prokázání

včetně

příslušných

povolení, potvrzení, schválení a podobně,
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:;

2.

•

servis a odstraňování

vad v záruční době,

•

zpracování dokumentace

skutečného provedení díla,

Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky, služby a práce nezbytné k provedení
zahrnuty v ceně díla uvedené v článku II. Smlouvy.

díla jsou

Článek II.
Cena díla
1.

Cena, kterou je objednatel povinen
s výsledkem výběrového řízení:

zaplatit

Celková cena díla bez DPH

zhotoviteli

za řádně provedené

2 980 692,96 Kč

.

DPH 21%

dílo, činí v souladu

.

625945 Kč

3 606 638,56 Kč

Celková cena díla včetně DPH .••••••.•.•...•

Slovy:
třimilionyšestsetšesttisícšestsettřicetosm56/100
korun českých včetně DPH. Tato cena je
cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v čI. I. této Smlouvy.
2.

Objednatel
se zavazuje
uhradit
zhotoviteli
celkovou
cenu díla uvedenou
v bodě 1
tohoto článku Smlouvy na základě jeho dílčích faktur a konečné faktury v souladu s dalšími
podmínkami uvedenými v této Smlouvě způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy Č. 1 této
Smlouvy - Všeobecné obchodní podmínky.

3.

Lhůta splatnosti
objednateli.

každé faktury

je 30 kalendářních

dnů ode dne prokazatelného

doručení faktury

Článek III.
Termín plnění, místo plnění
1.

Staveniště bude předáno zhotoviteli

2.

Zhotovitel

se zavazuje dílo dle čI. I. Smlouvy dodat objednateli

Předání řádně dokončeného
3.

nejpozději 01. 07.2013.
v tomto termínu:

díla nejpozději do 23. 08. 2013.

Místem plnění je: areál SPŠEa VOŠ Pardubice

Článek IV.
Součásti Smlouvy
Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha Č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky,
Příloha Č. 2 - Oceněný výkaz výměr, který zhotovitel

uvedl ve své nabídce, a
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Příloha Č. 3 - Projektová dokumentace

stavby

Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující

a doplňující.

rozporů mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními

Článek

V případě nejednoznačnosti

nebo

výše uvedených příloh.

v.

Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva

nabývá platnosti

a účinnosti

dnem podpisu oprávněnými

zástupci obou smluvních

stran.

2.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti
zákonem Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí
s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísni.

4.

Tato Smlouva je vyhotovena
stejnopisy dva.

ve čtyřech

stejnopisech,

smluvních

z nichž každá strana obdržela

stran

řídí

po podpisu

V Pardubicích dne 24. 06. 2013

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Střední prumyslováškola elektrotechnlck~
a Vyšší odborná škola. Pardublce, Karla IV. 13
ul. Karla IV., Č. 13
531 69 Pardubice

CD

Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola
Ing. Ladislav Štěpánek, ředitel školy

MARHOLD a.s.
Ing. David Petrásek
předseda představenstva
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