
Smlouva o dilo
uzavřená dle $ 536 a rrásl. zik.č.5l3/91Sb'

I. smluvní strany

Zhotovitel: Ivíiroslav Němec
Místo po&*kaní: Žad]ovice 53, 789 83 Lďtice
Zastoupený: Miroslav Němec
Zástupce pro věci technické Mřoslav Němec
IČo, ntČ: 6!577|2*,Ca67fi4a6|i.52
Barrkovní spojeni: KB M'ohelnice'19-700595í}Ž77l$1{}{}

Objednxel: obec Pďanír'
789 83 Palonir: 17

Zastoupený: skrostka,Hana Ficnarová
73sfupce pro věci technické
ÍCo. DrC: 3il3!27
Bankovní spojení: ČS Loštice'č.ú.1905689329/0800

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je komplani provedeni dila:Oprava venkovního schodiště oÚ Pa|o*ín

z. Dílo bude provedeno v souladu s PD a zadávacímipadmínkami.

3' Zhotovitel dod.á veškeqý potřebný matarial pro výxobu' montáž a stavebni úpraly.

4. Zhonovitel problašuje' že předmět a r*zsah díla je mu dostatečně znám.

III. Místo plnění a vlastnická nráva

Místo stalůy:Budova oÚ patonin na pozernku objednatele"

IY. Termín plnění

Zabé4e:npraci květen 2014

Dokončení prací včetně předaÍi dila objednateli: 3{J.a7.za14

DneÍn dokončeni zhotovitel gdevzd.á objedrnteti zhotov*né díla bez vad a nedodělků' vr''klizenó
pracoviště a veškerou dokumentaci dila {kopie ápisu ze stavebníbo deniku, pr*tokoly od zkoušek a
revizí uvedených v předmětu dí1a) s ti*4 že zhotovitel Yyzve objednatele nejméně tři praccvni dny
před dokončerrím dila k je}:o převzeti. o předaní a převzeti di1a se sepiše zápis'

l, Pro pfipad nedodržení termínu zřrotove*i dila se zhotol.itel r*vazuje uhradit cbjednateli
smluvni pokutu ve qýši a,$syo z celkové smluyní ceny dil* zakaždý i rapočaty den prodleni'

2. Z}rotavitel zap|xi objednateli pol'rrtu 3Ů00,- Kč' za každglr oprávněnou reklamaci, pokud
reklamovan*u v*du bezplarně neodstraní do 10 kalendářrricb dní od uplatněni reklamace,
nebudeli dohodnuto iinak.
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Yznikne.li objednavateli škoda nedodrženirn terrninn zhotovení dila" má tento prál'o na jeji
ná}rradu v prokaza*é lyši.

Yšechny škody' kŤeré vzrikno:} Ía stalgb. materiá1ech dila nebo ce1é stav-i:ě a stávajicim
objektrr až do dne předání, jdoa k tíži zhatoviteie. Za vš*ckny šhady" L1eré vznikrior;
v diisledku pr*ráděni dila a to i třetím osobárrr" *dpcvidá zhotovifel, kter1ý je povinerr ods*x{t
nebo uhradit vzníklou škodu a to podle charakfsru škod'v bezodkladně' nejpozději však do l0
kalendářních dní od jejího vzniku.

V připadě přerušení prací zaviněné vyšší moci (přírodní pohromy}, může b5'.t tsffiín
d*k*nčeni dila. p* oboustrarrné dohodč" posmut o přísluš:rý počet drr*. Vj.še *vedené bude
zapsáno v0 stavei]Éím deníkrr * p*tvrzeno objednateler*.

V. Ceqa dí|a

Srnluvni straay se dohodly v souladu se zákonem č,. 52619B Sb' na celkové ceně dí1a
uvedeného v čl lI. teto smloul,*'ve v{-ši:

80 í73'. Kč
1s 83s'- Kč
97 009'- Kě

Součastí teto smlcuta je položkový r*zpcčet"Yýše cen"v je maximální a zahrnuje všectrn1'
části dodavky dle kap^ II.

YI. Platební podmínkv a fakturace

Ve smluvní ceně jsou obsaŽeny také nak}ady rra r1.budovárrí, proYoz a udržování zaíizeni
síaveniště zhoťovit*le.

Za provedené práce k posledrrimu dni v měsíci bude vy.st*vena zhotovitslem ťakfura spla&á do
14 d*ii.v případě vicepraci dle požadav.ku investora bude toťo řešen* dodatkem ke smlorrvě.

V připadě,že ťaktura bude obsahor,.at nesprávné údaje nebo neúplné náIežit*slije otljednatel
oprávněn .ii do data její splatnosti vrátit zhotoviteli.Ten ji podle charakteru nedostatků buď
*pravi neba v.v-.stavi novor.r.{J teta {*pravené} nové fakto.y běŽí nová lliuta splatnosti.

GbjeclnaÍel se zavazuje, ž9 v pfipadě neuhrazení ťakturv vÍerminu uhradí zhotclviteli srxluvni
úrok r'e výši 0.CI5% z eelkovÓ fakturované částky zakaždý den prcdleni,

YII. odsoJčdn?st za vadv a záruka

Zhotovitcl je povinen dodržet veškeré *adáie platné ČSN, platné nezávazrté Čsx a ostatní
platné předpisy vzta*wiici se k provedeni díIa. Rovněž je povinen dodrŽet veš}<erd cbgcnč
zÍtvaz*é právlí předpisy" Použité tsclrnc|ogie, výrobky a ma1eriál-v rnusi mít takcvé ylastnosti,

aby po dobu předpokládané existence díla byla při bčž*é údržbč zaručena požadovar.rá
rxeel.rarrická pcvncst a stabilita. požáni bezpečnost. hygienické p*žadal'k.v' oclrrarra zdtavi a
živ*tnih* prostřcdi, tri:zpečn*st při r:žívání. ť:sp*ra energie a *clrraaa pr*ti h1uku. K realizací
dila lrudcu pouŽity p*$Zo rnatcriá}y a zaťircni schr'álcné v ČR. Na požádá'ni zlrol*vitele je
objednatel povinen dokladovat atest--l.do l4 dni od požadavku objednatele'

Záručni doba na předmět smlouw čini 36 měsíců od řádného předáltti a převzcti dila"

{

Cena bez DPH
DPH 2'$7o

Cena celkern s DPI-I

7_
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1 Připadné závady v áručni dcbě odstrani zhotcvitel b*zpla&rě a neprodleně. nejpozději však do
5 kalendář*ích da{i *d ::ahlášexí objedr:atetrer:1 pokud rrebrrda písemně dolrodnuto jinak. Na
provedenou opravu se rolrrěž vztabrr|e áruka 36 měsícťi od lejího předani a převzetí"
Zhotovitel je také odpovědný za pťipadné škody způsobené skry.tou vadou r.c svých
dc&ivkáclr' ktgré cdstrani bezplatně a neprodleně, nejp*zději však do 14 kalendářniŮir dní cld
nahlašení objednatelem' pokud nebude pisemně dohodnuto jinak.

Ustalrovcni předchozích odstavcťr se nevztahuje na příparly poškczeni díia neodbornÝm
aísahem' násilírx či ům'vslným pcškaze::irx třeti rlsoborr.

4.

5. Zlrctovitel připraví před za}rájenÍm přejimaciho řizeni stavebni deník

Yl[l. \šeobecné ppdmínkv

l. Zhatovtte| splní sr,ou povinnost provést díto jeho řáfuým *končením a pÍeď'futim piednčtu
dila objednateli v do}rodnutém mistě"

T, Dnem převzetí staveniště zhctovitelem tento přejimá odpovědnast za veškerd své vě*i,
materiá}. nástrr:j*' z*řizeni apod.' Zlrotovitel také zodp*virlá za požámi bezpečno*t,
bcrp*čn*st práce na pracovišti ve vzáhu ke sv1::N praccvnik*n' nájemcům a da}šínr o*abám
dle vyhlašek č'48/1982 sb., č' 324/t990 Sb. a č, 13311985 Sb' ve zténi pazóějších a
sour'isej ících předpisů'

Zhotovitel za|oŽí a buds vésl stavcbni denik. do l*e;élro bude proveden zápis o př*dáni a
převzetí staveniště. Až po předáni a převzetí staveniště mohcu bj* zahájeny práce r'četnč
nayář*ní nratcriálu, násírcjů a zaiizeni" Srcl*r'rrí strany se dcl.lodl1,, že při vedení stavelrníhc
derrikř se budou řidit usJ. 51 li,}0 zák*xa č. J0it976 a $ 43 v.r.hl, č' t32l1.998' sb. K ápisÍim
učiněnj,nr do stavebrriho derriktl se obě strany c'jádři nejpczdčji do tň pracormích dnťr.

Stavební deník musi bjt ulcžen u stavb1.vedoucího {nristra) na mistč přístrrpnén pr*
objednatele.

Zhotovitel je povinen přizva1 zástupce objednatele ke koatrcle praci a zatludovaného
mat*riál::. ktelé bud*u při da}ším pastup; zakryt: a to nejméně t.ři dn3'předem.

Zhotovilel bade nit vlastní měření spotřeby *ady, elektřily,. Počáteční s1av1. vodoměni a
elelrtronrěni budotr zapsiny do stavebního deníku. Spoďebu vad-v a e|ektrické energie uhradí
zhotovitel odpočtem při fakturaci.

Korrtrolou prováděného ďíla pověřuje *bjednatel svoje pracovnikv, kteří si y připadě potřeby
přizl.*x, pro kontrol:: díl*, jch* převzetí apod"" dalši asobv {revizní technik1.', znalce apad'}.

Xh*t*r.itel zajisíi p*voleni k záb*r:-: veřejnýcb prastrxrsfvi u objednatele a kopie r*ztr*dnuÍi
přcda objedrrateli před zahájenim ptari" Zbatovitel je povinen dodržet všechn,v podminky
z výše uv*den!:*h povcleni a rozhodnrrti'

Hlidani pracoviště po svařování. pálení konstrukci dle přislušn$h ČS}'{ a souvisejíciclr
přcdpisii zaj i stí zho1ovito}'

Y připadč narušení, poškozeni povrchu veřejných prostranstvi se zbotovitel zavaerrje toto
uvóst do pŮvodniho stavu na svó náklad3'a bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů.

Zbatavitalje pcvinen udrŽova1 ra pÍevzatém stavcništi pořádek a čistotu. je p*vlnen
odstraňovat na své náklad5. star.eb. suť' *dpad-v a nečistoty vzniklé jsho pracr:mi, V připadč.
Že zh*tavitel znečisti svjm provozem veřejnou komrrnikaci, je povinen t*to neprcdlenč xvcst
do p*vcdniho star.rl.

Z*dpovčdný zastupc* zhotovit*:ls zodpor,ídá za kvatritu prol.áděnýc'}": prací. za tc, že práci:
budou provádén.v dle platných technických ř:orem a předpisů' dle smluvnich podmínek, v

-1

o-

u

il

Ť.

8.

tn



--___----7/

/

11.

tlIJ

t4.

sauladu s UzemnÍm r*zlrodnutim a Stavebnirrr povolením a roáodnulím veřejně-
pral'rrich organů a nebudou porušovi{ny tecb*clcgické posfup-v.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré lykopy bude realizavat až pa provedení všech
předepsaných vyýčení správců sití.

Podstatné změny v prováděni díla musi být předem odscuhlaseny objednxelem se zápisem do
staveb*iřro deniku * budou řešeny d*datkern smlcur1r o dilo.

od srx]*uw lze odstoupit pokud dojde k podstatnému porušení smluvnich povinnosti některé
ze strarr a pokud podstatné porušeni oznilmi jedna strana druhé do i4 dn'i od vzniku
pcdstatného porušeni. P*dstatrrým parušenim se rczumí zejména porušot'áni techrrologickýelr
přďpisů a Čsx a nekvalitní prováděď prací. objednatel je opráwčn odstoupit cd
smlouvy., jestliže zhotovitet přes jeho v}.'l., řádně nepokr*čuje v započatérn díle ::ebo
prác* provádí s vadami' na kferé objednatel upozornil

IX. Závěrečná uiednání

l ' Zhotovitel bude provádět dilc takovýrn způsobem. aby bylo zabráměno znečištčn:í nebo zrarrěni
*sob stavetlninr xateriálem ap*d. Zhctcvitel se zavazuje, že vašk*ré i*fonnace zjištčné při
trl|nění tóto srrrlouvy nebrrde zr'eře.iňovat lc vztah* ke třetím *s*bám a že xeb*de poškozovat
dotlré jméno objednatele .

2. Dohadnutá cena rry.cháei z nabidk.y cen.y- zhotovitele. která je nedilnou součásti tet* sml*uvy

3' Právni vztaky mezi stranarni v1p|ýlajicí z této smlouvy se řídi obchodnim zii&onikem a
předpis3l provádčj ícími * souvisej ícími.

4' Sxloxva míiŽe být měxěna na zák|aúě dckody oprál.rrěr:ých *scb ťormou čislovaných dodatk*
k So).

5. Ptávaa povinnosti vyplývající z této smlauv-v přechazeji ta pravni nástupce obcu smluvníclr
s1Ían.

6, Smlouva nabývá účin:rosti dne pcdpisu oprár.něných osob ob*rr smluvnich stran.

7. Srnleix',.a j* sepsán*. ve 2 l3'hot*venieh, z nichž každ;i' Stťa*a obdrží po 1 q'lrctoveni.

V Loštieích dr'e: 28.4'2014
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