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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, Občanského zákcmiku

na Obec Bukovany - Opravy výtlukŮ a dalších poruch komunika¢i.
Čklo smlouvy objednatele:
Čislo smlouvy zhotovŕtek:
i

01/2019
09ä019

Smluvní strany

~natef: Obec Bukovany
Bukovany č p 87 357 55 Bukovany u Sokooova
jejimz jménem jedná
Mmav StrůpéK, stamta města
- ve věcech smlwnlch
Mamn Severa.
- ve věcech tecMicKých
lČ
UQ259276
DIČ
ČSOB Sďolov
1689823ř03QQ
352682456

C účtů.
Té!efônni 5PQNm
E·maiová anresa

"

Zhotovitd:

Opmvy a údržby komunika¢i 6.r.o.
sposecnost .e zatMna v' OR vedeném MS v Praze, oddíl C vloZka 166127
se sídlem
"Taha 2. Vinohradská 2165'48, PSČ 120®
,kon8p.adre$a)
T's(ěnice 134, 353 01 NNnánské Lázňé
jejimŽ
- ve víicecň smluvn/ch.
- ve věcech téch.mckYch
ič
D1Č.

24687421
cz 24687421 (ja plátce DPH)
FlO banka, as.
24j125367m0:0

Bankôvn| spqenl
Č ÚCtu:

Telefor1n'

adresa

2.

3-

všeobecné smluvnf podmínky
2 "

zNm\¢tw proh(ašu!e Ze je $Qole~l, lxůmkal|cl v Q9oňj pozemnl a dopravní
$cjeaaljzacE! op'avy s lmřn'ch pnvr.hů.

2.2

Obě
se ',·e '.'šeeŕ wécecm kWé nejsou upraveny touto
pr.ľsiij$nym ustanôve vm' "ůhchodniho zákon ·íu

Phdmótt
3 1

3 dlie

Mp

zakázky

PMmétem pl.nérsl z3Kazky je oprava obecních komunikac7 v
81LKOT nä základě
cowé
22 5 2019 ĹOkäjit3 Č
Parkowšté úl omeiákú a ptekc'py

3.2 Cena díla bňl 222 950 00 KČ bez DPH (Č! 269 769,50 KČ vC DPH)

- l-

Bukovany
VHR
č: CNO 037-2Gi9 ze Mé

4.

S

6

l

b

Temm plněni zakázky
4 1

TEľmir1 zahájeni praci s'pen 2019

4 2

Termin ukončeni pracj do 30 9 2019 - pnke budou UkQnCeny prcj!QKolLamlm pledanim a převzelim
d% 8 prevzetfm vykhzěnéM stavenšlé

Platební a faktumčnl podmínky
S 1

Ceria
pccwedené p!ace bude p'optacena na zákbdě konečné fakWry - daňového dddadu
doloZerkého soUm5em povedených µaci a $chvá|enéhQ technickým dcizorem obmnate|a

5 2

Splatnost daňového dokodu čľaktury) budě čímt rmnmálné 14 dní Od jejího dorůCtni objednMeh

Záručni doba
6 1

Dětka zánjCr11 doby je mn[yvena na 24 mé5|cu

62

Po výše uvedenQlj dobá ódpovi'da zhdówtel za vady které objednatel zµsůf a včas uMäfM a /é
povmen běž zby1ečnehcl prodlení, podie povahy věci nejdéle však do 2 týdnů po výzvě oHednatek
na svůj r1ák|ad přepracxNat oprawt nebo dcjp|n|ľ pfedmět díla,
tato potřeba z jena vad
neto neljntnog| Zánika se nevztahuje na vady v2T11k|é konáním třet osoby

6 3

ZarucM doba se Záčir·á počítat dnem
nedodCiků

převze1i bezvadnéhQ d.ia,

tedy po %sttänéM vad a

Smluvní pokuty
7 1

Neuhmzeni ťakňjr ve sjednaných lhůtách Qává zhotovtteh právo učlovat ®jédňa1ek $m(uvnl pokutu
ve vyši D 05% z dŕUné částky za KaZdy' započatý den procileni Smiuvni strany se dohodly že za
uhrazénou platbu N povaZován den ôde5|án| čáStky z účtu oMednatek

7 2

V pňpädé nedodrZeni terminu dokončení stavby podbe smlouvy, přlpädM v jiném terminu
QWodnutém v dodätcich ke smlouvě, m Qt)jednate| právO úCsôvat smlwni pokutu v Částce 0,05 % z
ceny díla za každý l 2äpc>čatý den µodkni

Uplatněni zákona č. 10611999Sb,:
B 1

Smluvní strany prohläšu; Ze souhlasi v souladu se zněním zákana č 106/1999 Sb o svobodném
pHstupu k tnfmmcim ve znént pozdWšich otedp|sú, 5 maZným zpřlswpněnim či zvetejnénim celé
léto smtouvy, jakož l všech úkonů a okoh1osú s loutô smlouvou soUvisejic|ch, ke kterém múZe
Kdykô4tv v budoucnu dqi'

'2"

9.

Nabídková cena
g 1

cena za prwedeni Qpřäv ve městě

je nas|8dljjici

2) PankQviště u paneláký a překopV

Ôj

výtluky a prqpadY povrchu, rozsiřeni plochy parkoviště
po[tjm
r,
21
3}

t
'

PopN

M.j-

, Opravy vy¶ukú a jmých pomch B&fa|tůvých
I wmmikaä
Pťjdba|erň
—L

vy¶luků b
.

l Přiµawié zemni pr&e

4|

wum

kanduvé

S)

VYšková Úprava hmic:klj hydrantu

Cena cdkem bez Dph

P'č>čd m.j. Cma m.j-

Cma coMm

m"

298

5¶S

47q CKJ kc

:

1 ' 1
,

3750

64 230.® KG

15

350

5 250,m KČ

3200

CL® KC

f05Ci

t t»om KČ

hod

.,,

ks

O

k$

t

,

m moo KČ

DPH 2i%

819,50 KC

Cena celkem vC ijph

269 769,50 KČ

IQ. Součlnnwt smluvnkh stran
tO 1

Smlwni swany se
vyvimut véškeré Úsdi k vyNQřeni potlebných podmMtk plo
plněni diě pôdminek Aanovených tOLACi 5m|QIjvQU, kteě vyplývaj' z jejicn smkjvnÉhcl
pIati Ĺ v
k& 10 není výsbvné stanovem ustariavenÍm tého smívuvy

10 2

Pak® jSQU kter&oů ze smluvnkh stran známy
které jí brání rbebQ budciu Námt, aby
dostála svým smluvn.m pcwinnostem,
tuto skutečnost
plsémně druhé Smlwnl
strane. SmiůvM strany se dálé zaväzujt něpmďené odsWnrt v rámci svyeh menosti všccMý
ktété jsou na jeiich sttané a které bráni spnéní jejich smwvn'ch pôvmôsti

To

10 3 Zhôtôwtei se zavázuµ, Ze na základě 5k'jtečncls:f zj'išténych v pďúbehlj pinem pôvmnDsti die těla
smlouvy navrhne a prcivede opatŕenl sméľUjÍcÍ k docfQcM podmiňék stanavenýth tmjtcj smlou-wu
p'o napínéni smbuvy k nchrmě objednatele pléd
ztí&ami a zbytečnými výdaji a že
pQskyme cŠednateh jiným osobám žúUsběným na prQváder1i Cinnostl dle této smwvy veškeré
pcitNbM dôkkady.
pomoc a jinou součmrmt.
10 4

zmQvF1el se zwazuju pcovádét plnénl diě teto smläwy y $ou|Bdlj se ukQrbem. tQijtQ smbuvou,
dobrými mravy, účelem smlouvy, zamy objednatéje a podle p<Nynú oMednatae. které jsou
zhô(0viŇh známy ňét>:j které musĹ znát, dodržovat p(atné bezpeCností, hygienické a protipcižámi a
jiné obecné závazné ptUpísy. TP, TKP, ČSN téchmbgcké msčupy, téchnrcké pokyny
ražmdnljt[ cxgánů veřejné sp'ávy. zejména pák vymezeni pcídminek h|uCnQst|, doby pmvádéni prací
äPOd , a pCi u$kutečňc|b'án| plněni dl0 teto $m|cluyy
př. zaňzováni zá|ežltQ$¢i s odbormu
péči 3 chänit zájmy cĹbjedr1a¢e|e, a pIsemné Qzňám't cbtljedr)ate|j všěchny cMMasb, které zjvdil pň
uskutečňováM čir|ntj$li a jednáni dk téčQ smhuvy ďňébo Ktér'é zµstil l mmô rámec čínmsti a
jedriáM diě této Smkiuvy. a jenž by mQhŕy mít vliv na plněni d(ů této miouvy.

b

11- Závěnčná ústa noveni
11 '

P|atno$t¶ tato sm|Qljva nabývá okarn2Ncem jejíhQ uzaWeni

11 2

v H'pade
nebo
usMnoveM létO 5m|oljv\'

ňěkčerého ustanomrú té'tčj snMuvy

1¶ 3 "Smluvní strany :éto sm|cjljvy se dqhod|y, 2c právni mahy"za|oiené táuto smbuvou se budou ňdá
µámim řádem (JťSké tepuHiky
11 4. Uzávřenl této smiôuvy by$o schválem dne .
Bukovany

, usnesením č

... /2019 zmtupďelsWm dme

11 5. Tam srMouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s pktT|Qsči ulginá|lj, z tähO aedr'atet ú zhôtôwtet
obdř2f po jech'om vyhotc:lveni
11 6

sHouva muže

měněna pouze písemným dodá1ký, jejichZ Mwhy mohou vystävcjvät obě

strany

Za otjyednäteje

V Bukwanech d,,

Za zhotuvKele'

V Trstěntdch dne Q6 .OS' '2019

06 "09- ZóN

.N")

In
Qp
t34
3530i hAaMňskô Lámé
Q)
IČO: 24%7421, cuC' CZ24687421
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