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SMLOUVA O DÍLO
Č.003/2019
tuto smlouvu o dib(.dále jen .Smlouva") uzavřely dne 22.03 20i9 pQd|e ust. §
2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen ,,NOZ"), následujici
sträny
1. jaroslav Brousil
se sídlem Okružní 67, 357 09 Habartov
lČ i86 93 474, DIČ CZ11006223

a

(dák jen :zhôtôviter)

2. Obec Bukovany
Bukovany 47
357 55
lč:00259276
DiC- CZ00259276
(dále jen ,,Objednatel")

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo spočivajici ve d®áni a výměně AL vstupních dveří 2 x začištěni
Bukova nech
jak je blíže specifikoUno v Přikjze č. 1 této Smlouvy (dále jen .Dílo").
1.2. Dílo bude pmvedeno na základě
přilôhôu této smlouvy-

'QzpQčtu ze dne 23-03 20i8 , který je

1 .3. Dílo bude provedeno v souladu s objednatelem odsouhlasenou
prQjektcyvou dokumentäá, případně s dohodnutými změnami a nesmí mít žádné
nedostatky, které brání v užíváni nebo jej ztěžuji anebo způsobuji rychlejší
opotřebeni předmětu díla
1.4, Dilo bude prQveder1(j r(jvněž v souladu $ podmínkami danými předaným
stavebním povdenim a při jeho prováděni budou dodrženy veškeré piätné ČSN
vztahujlá se k jeho provádění a všechny pMmlnky určené touto smbuvou a
platnými právnlmi předpisy,
1.5. Zhotovitel je povinen provést dlb na svůj náklad a nebezpečí ve l*dnané
době a je (jprávněn dílo nebo jeho části provést ještě před termínem sjednaným
touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v mulädu s ustanovením této
smbuvyBrousil jaroslav
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1.6 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit
Zhotoviteli Cenu (jak je definována niZe).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo $ odbornou péčí, v rozsahu a kvahtě
podle této Smlouvy a v Době plněni (jak je definována níže).
2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dlb osobně. Zhotovitel díla nemůžě pověřit
zhotovením jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při prováděnl díla
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako kdyby dílo prováděl sám.
2 3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebl k provedeni Díla podle
této Smlouvy
2.4, Dilo podle této Smlouvy bude provedeno na adrese. BukQvany 156 pošta
2.5 Objednatel má právo kontfo|ovat pmváděni Díla a požadovat po
Objednateli prokázání skutečného stavu prováděni Díla kdykoliv v průběhu trvání
této Smlouvy,
2.6,
Vyskytne-li se v průběhu plněni díla potřeba víceprací Zhotov|te| se
zavazuje provést jejich přesný soupis včetňě jejich ocenění a písemně je pmjednat
s Objednatelem před jejich zahájením a to s předpokládaným vlivem na sjednaný
termín realizace díla a jeho cenu, Takové práce může zhotovitel zahájit pemze v
případě, Ze s objednatelem uzavře dodatek k této sMouvě,

3.CENA
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s
touto Smlouvou cenu v celkové výši 156 258.00bez DPH Kč (slovy : sto padesát šest
tisíc dvěstě padesát osm korun českých) (dále jen .Cena")- Bez DPH
3,2, Objednatei se zavazuje poskytnout zhotoviteli zálohu ve výši 100 000,00
KČ na základě zálohové faktury. Objednatel je povinen zaplatit zhotovitdi zálohovou
fakturu do 7 dnů CKjé dne uzavřeni této smlouvy Zálohovaná částka bude odečtena
od konečné faktury.
3.3 Konečná fakturace bude proveděna po dokončeni a předání díla Faktury
budou adresovány na adresu objednatel uvedenou v záhlaví této SOD a jsou splatné
14 dni ode dne jejich doručeni , Platba je pokládána za provedenou dnem připsání
pTiskršné částky na bankovní účet Zhotovitele vedený u 43-295 461 0247/Q100 č.ú :
nebo přijeti částky v hotovosti Zhotovitelem-
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3.4,Pro případ prodlení Objednatele s placenlm faktur si strany sjednávají
smluvní pokutu ve
0,1% denně z dlužné částky až do zaplacení,

4. DOBA PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do
2019(dále jeri ,,DQba plnění").

31,5

5, VLASTNICKÉ PRÁVO
5.1 Vastniďé právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku
Zhotovitel.

'~'

5,2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho piěvzetlm podbe
této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na ObjeMatele i nebezpečí škody na
věd, která je předmětem Díla,

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
6.1 Nejpozději do 3 dnů po dokončeni provádění Díla, nejpclzdgji však v
pQs|edni den DDby plněni, vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetl Díla v místě
realizace Díla,

6.2 Objednätel převezme provedené Dílo ve shora uvedeném mlstě do 3 dnů
od oznámeni ZhQtovite|e o dokončeni prováděni dílo- Objednatel nemá právo
odmŕtnaut převzetí stavby p'q Qjedinělé drobné vady, které nebráni užíváni $tavby
ani její užívání podstatným způsobem néomezujl.
El.3 O předání provedeného Díla Zhotovřtel0m a převzetí provedeného Díla
Objednatelem $8pÍšl smluvní strany této Smlouvy předávači pr(jtôkd. který budě
Dbsahovat i případné výhrädý Objednatele,
6,4 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré
dokumenty. plány a jiné listiny, které Zhotcivitd ziskal nebo měl získat v souvisbsti s
Dílem či jeho provedením,
6.5. Pro případ nedodrženi Doby plněni Díla ze strany zhotQvite|e si strany
sjednávají smluvM pokutu ve výši 0,1 % z cekuvé ceny zakázky za každý jednotlivý
den prodkní.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Brcmsi1 jaroslav
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7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v sodädu s touto Smlouvou.

7.2 Zhotovitel je povfnen pravidelně informovat Objedn atele o stavu
prováděného Díla a ria vyžádáni Objednatele provedené v souladu s tauto Smlowou
prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla. Nevyplývá-h ze smlouvy nebo
z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.
7.3. Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení
způsobu provďeni diia vázán pokyny objednatek, ledaže se k jejich plněnl výsbvně
zavázal,
7.3 zhotovitel je povinen informovat Objednatele a zamýšlené změně sídla
ZhoOvitele.
7.4.Objednatei je oprávněn kontrolovat prQváděnl díla. zjisti-li. že zhotovitd
provádí dílo v rwporu se svými povinnostmi. je oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé špatným prôváděnim

8. POVINNOSTI OBjEDNATELE
8 '1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smbuvy,
8.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotovrteli sQučinnQst nezbytnou pro
pr(jvedeni Dlla dle této Smlouvy.
8,3 Do termínu předp(jk|ádaného zahájeni prací je Objednatel povinen zajistit
stavební povoleni, případně ohlášeni stavebních prací na příslušném stavebním
úřadu.
8 4. Objednatel je povinen na vyžádáni Zhotovitele pôskytnQUt mu potřebné
informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné
provedeni díla nezbytné.
8.5. Zanikne-li závazek prOvést dílo z důvodu, za který odpovídá Objednatel. je
tento povinen Zhotovřtéli uhradit zhotovenou část díla plus 10% z celkové ceny díla.
Tmto součet nemůže překročit i00% celkové ceny dík,
8.6. Dojde-li z důvodu, za který je odpovědný Objednatel. k přerušeM stavby
(např, v důsledku zpožděni subzhotovitele, kterého zajišťuje Objednatel netK)
zpoždění $ dodávkou matuiálu zajišťovaného Ot!jednate|em), je Objednatel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,00,- Kč za den prodleni. O dobu prcAleni se
prodlužuje temin dodáni dňa uvedený v dánku 4.
8.7- Objednatel je povinen řádně provedené diio bez vad a nedodělků
bránlcich užlvání přévzit a zaplatit zhotoviteh sjednanou cenu za jeho provedeni
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8.8. Objednatel poskytne zhcmviteli bezplatně dodávku eIektřické energie a
vody pro reahzaci stavebních prací

l

9. ZÁRUKÁ ODPOVĚDNOST ZA VADY
9,1.Záručni doba na provedené práce činí 60 měsíců, záruční doba nä
materiál je určena výrobcem tohoto materiálu. nejméně však äni 36 měsíců.
9.2, Zhotovite| nenese zQdpovědnost za prMlenl. opominutí a škody
způ$obené rôzhodnutimi orgánů veřejné správy9 3. Objednatel uplatni odpovědnost Zhotovitele za vady písemným
oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Na tomto
základě Zhotovitel v technicky přiměřené lhůtě zpravidla IQ denní odstraní bezplatně
existujicI vady. Pokud Zhotovitd vady v této lhůtě necxistrani. je Objednatel oprávněn
nechat takové vady odstranit jiným dodavatekm na náklad Zhotovitele- Cena určená
novým dodavatekm musí odpovídat běžné ceně dané práce na daném místě.
9,4. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla způsobené pouZitim
nevhckiných podkladů poskytnutých Objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl při
vynaloženi veškeré odborné péče aistit, nebo tlm, že Objednatel na jejich použiti
přes upozorněni trval
9,5, Zámka se nevztahuje na vady
zanedbáním údrŽby či úmyslným poškozením.

vzniklé

nesprávným

uživánlm,

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10,1
stränami.

&r

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními

10.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, Smluvní strany dále vylučuji
možnost jiné formy než písemné k přijeti nebo změně obsahu jejich právniho jednání
a prohlašuji, že něbudou vázány právními jednáními učiněnými jimu formou než
písemnou.
10,3 Pokud jedna ze Smluvních stran poruší Smlouvu podstatným způsobem,
může druhá Smluvní strana odstoupit ckj Smlouvy Za podstatné porušení Smluvní
strany vždy považuji porušeni čl.3. bodu 3.2- Smlouvy anebo skutečnost. že se
druhá Smluvní střana stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § i06a zákona č235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani z přidané hodnoty
10.4 Tato Smlouva se řídí právem lŽeské republiky.
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10.5 Tato Smbuva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze
smluvních stran obdržl po jednom originále.
10,6 Pokud cddělitelné ustanoveni tétQ Smlouvy je nebo se stane neplatným
či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanoveni této Smlouvy. V
takovém případě se strany tétQ Smlouvy zavazuji uzavřít do 5 pracovních dnů od
výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazujlci oddělitelné
ustanoveni tétQ Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné. platným a vynutitelným
usWnověnim cdpavídajlcim hospodářskému účelu takto nahrazovaného u$tanoveni
10.7, Doručenlm se pro účely této smlouvy považuje za řádně doručené
okamžikem osobního předáni nebo dnem dQručenl doporučeného dopisu
pretřednicNim držitele poštovni licence, Pokud kterákoliv smluvnl strana odmítne
písemnost převzít. považuje se za den doručeni den. v němž bylo převzéti
odmítnuto. v pochybnostech třetí pracovní den následujiá po dni ódesláni, Pokud
budě pisemnost vrácma osobou zajišťující její doručeni zpět jakQ nedoručitelná,
považuje se za den jejího doručeni třetí pracovni den následujici po dni jejího
odeslání. Smluvní sttany si výslovně sjednávají i možnost doručováni pisemnosH
dom&nim mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když nejpozději třetí
den po odesláni bude považován za den doručení i kdyby se adresát o doručeni
nedozvěděl
10.8, Strana, v jejíž prospěch je ujednána smluvni pokuta, má přávci i na
náhradu újmy vzniklé z porušenl povinnosti, ke kterému se smluvnl pokuta vztahuje,
avšak jen ve výši přěsahujicl smluvni pokutu
10,9. Každá Smluvní strana se vzdává práva navrhovat v případném soudním
řízeni snížení smluvni pokuty dle § 2051 Qbčanskéh(j zákcmiku
10,10. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašujl, že souhlasí s jejím
obsahem, že tato Smlouva byla $ep$ána vážně, urätě, srnzumitelně a na základě
jejích pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož pňpojuji své pcdpisy,

22 3 20i9 v Bukovanech
./_
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