:m/, ,G
SMLOUVA O DÍLO
uzavřoná podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2'012 Sb.. Občanského zákonlku

na Obec Bukovany - Opravy výtfuků
Číslo smlouvy objednaté!é:
Čĺséo smlóuvy zhcjtovlteľ0.
1.

dalších poruch komunikaci.

02/2019
10/2019

Smluvni stmny

objednml: Oboc Bukovany
Bukovany č p
357 55 gukoi,/am/ u Sokolova
jejlmZ jméncm edná
· VC ',/ěcůct' $1řMVt ,'Ch
M:m$Ésv Stmoék, stmsm města
- ve vmch
Mäňin Severa, mistostamm
00259276
fC

DIČ

ČSOB Soko|Qv
1689&23/030Q
352682W

Bankwni spojem

C. účtu.

T&tonrů

E-mEl!!|avá

Zhotovitel:

Opravy a údížby komunikaú 6.ŕ.9,
ja zapsaná ,I OR v%enôm MS v Praze, od® C vIoZka 166127
se šIdem
"rahe 2, vmohtadská 2185k8, PSČ 12000
pmozovna (kore$p.adrŮ¢M):
Tmemcje 134. 353 0¶ Manámské Lázně

jejímž jměmm edrA'

- ve vécéch 5miLNn|ch

- ve věcech tecml¢kých
lČ
DIC
snqt"

2468742"
cz 24687421 (je plátce ['ph)
FlO bänka, as.
24cm53673/2010

C účtu

TeMijnM spojeni
E-madwá adrem

"

3

CZ

Všeobecné smiuvni podmínky
2 i

zt10t(Mtel
$peaa!izac'e op'avy

t" je spoiečnosEL p:jdnlkalld v mom pozemní a
CmrtMŮ.

2 2

Obě smluvM 5$T8Tlý se ve všed' wěcacn které nejsou upraveny touto smbuvou q CJilQ
orimnými u$tanQYeMmt ôDchoctnim ZákoMKů.

Přidmét p1Mni ukázky
3.1, pr%metem emem Zakáz<y' ja
SILKOT na
22 5 2019. 'oicaítw C 3:
3.7 čepa dflačmi

obecnlcn Kcmunjkac y obcí Bukovany
TTHR
ccmjvé natMky C : CNO U37-20"C ze
pľúc č c. 59 a 5) jédmsmHKä.

Kč bez DPH (|j. 3E7,S8%AO Kč vc DPH)

- á-

4.

$,

6

Termin plněni zakázky
4

Termin zähäjenl ůaci

2019

4 2

Termín ukcmčeni prací do 30 11 2019 - p'áce budou ukončeny prcjtokolámlm předáňim a pfevze'tim
dík a plevzetlm vykkztmého Staven!šte

Platební a fakturační podmínky
5.¶.

Cena za pr~ené máce bude ptQp|acef1a na záHadě konecne fakiury - däNveho dokŕadu
do|oZenéhQ souµsem nruvůdených pra!cl a schvá|erleho lechmckým dozorem objednatele

5 2

Spiatnost daňového dc ktadu (laktu'y} budc bnd minmátně 14 dni iXi jejiho doručeni oble<jnate|d

ZáruCni doba
6 1

De|ka záruční doby je :.tar|avena na 24 mesicu

tí 2 Po vyše uvedenou dCtlú cxjpovicjá Zhotavctd za vady, které objednatet zjtsbl a včas uptacnd a je
pawnen bez zbytečného prodleni, pQd|e povahy věci, nejdék vŠäk do 2 týdnů po výzvě ôb*¶dnate|e
na svÚj ňáklad přepracovat, Oprävŕt nebo doplnit předmět dllä, vypNne-|l tato Wbřeba 2 jeho vad
nebo neúplnwti Záruk a se nevztahuje na vady vzmkfé konáním Weti osoby
6 3 Záručmi doba se zacmá pccitat driem pdevzmj bezvadnehä díla
nedodéků

7

8

tedy pa odmrlen| vacl a

Smřuvni pokuty
7 1

Neuhmzení fákEur vc yednaných lhůtách dává
ptávo učtovat &jednatéh smluvní pol<útu
ve výší O 05% z dluZne částky za každý i započatý den µodkni Smíuvni strany se dohodly, Ze za
uhrazenou platbu je pcíväZován den odWläni částky z Ú¢tu objédna(de

7 2

v pNpadě nedodržet ĺ äeminu dokončeni stavby' podle sm|c|uvy Mpadné v jrném terminu
dohodnutém v dodatckh ke smlouvě. má %jednatel právo uäovat smlwní mkufu v částce 0.05 % z
ceny dňa za kä2dý l zanočatý den prodlení

Uplatněni zákona č. 106/1999Sb.:
8 l

Smluvn! strany pnjhlašuji, Ze souhlasí v $oljladu se zněním Ukoná Č 106/1999 Sb . O SvobOdném
P/l$tljP|j k informacím. ve znění pQzďěfŠt'Ch předpsů. s mZným zpd'ktupnénim
zyeľefnéním Celé
této smlouvy, jakáž i dech ůkonů a okolnostl s tou¢o smbuvou »uvisejtcich. ke kterému múZe
kdykoliv v budoucnu dcqřt

9

Nabídková cena

9 1

Cena za provedeM opmi ve městě Habartov je náskdujicl

CELKEM

poloZka
ll
21
31
4)
5\

Popis
Opmvy výttuků
Kcmtjmkaci

jiných pů.udi ä$wcwýct'

I, Podbalent Mubokých vý¶lum a nerovnosu
Připmmé zemni pra¢E

M.j.

POčet m.j.

,,-

4gtj

t

12,4

hod

, Výšková úprava kMálCnN
Vyškova úpmva hrníčku hydranlu

l

na oMkem be? DPH

Com mj.
I

Cena celkem

515

255 44u,ck) kč

3750

46 5OQ(X) KC

350

2 1QQOQ KČ

ks

1

3200

3 2CQ(X) KČ

ks

Q

1060

0,ŮÔ KČ
304 040.00 KČ

dph 21%,

63 µg 4q kc

Cena cdkem vC DPH

367 888,40 KČ

10. So'učinnoM sMuvnich stran
10

Smluvni sträny s¢ů zavazuji vywnoú; veškeré úsih k vytvQten| potřebných podmMek pro reakzaci
mnl dle podmínek $tancjvených touto smkuvw. které vyplývajl z )gicn smkjvmhô postaveni To
pIati v přÍMdech, kde to není výsjovně sčanoveno ustanovením této smlouvy

10,2. PoKud jsou ktetékoh ze smluvMch stran známy skutečnosti, Kter'é ji bráni nebo budou bránit. aby
svým smluvnŕm pcNinnostem, Měli tuto $kuteč~ mpredteně písemně druhé smlwni
straně Smjwnl simy
dák zavazují' neprodlené ôdstranä v rámci svých mažnos11 všechny
okQ|nů$tj, Xtěré JSOU na je;tch straně a ktefé bŕám Spínéni jejich smluvnlch povmnosti
10 3

se zaväzuje Ze na základě sklj|eCn%t| zj|$tenych v mjbehu pméní pownnosti dle této
smiouvy nawhne a prOvedé opatfeni sméřUIlc| k dod'ženl oodmínek stänovenych twto sm|olj%u
prO r|@p|nénl smlouvy k ocMäné ôb|ednate|e plod škodami, árátarm a zbytečnými výdaji a Ze
poskytne
a ji'"ým osobám zučastnéným na prováe^i čin nosů dle této smbuvy veškeré
potřebné doklady, konzultace. pomoc a jinou sQučlr1nost

10 4

ZhotoWtcľ se zavazuje p'ôvádct plnění dle teto smlouvy v sodadu se zákonem. tOůtQ smlowou,
dQb'ýml mravy uCelem smlouvy, Zájmy cjWedna1eie
podle pckynú objeMatele, ktesé j$ôLj
zhotov|te|| známy nebo k'eré musí zn át dodrZOvač platne bezpečnosti, hygéncké a pmtipožárni a
jiné obecně závazné p'edpisy, TP. TKP, ČSN, technobgické mtupy technické pOkyny a
rozhodnuti urgánú veřejné sjjřávý. zefmena pak vymezeni podmínek Mučnosb, doby provádění p'aci
äp% . a pn uskutečňovár i pfnéni dle této smlouvy postuoovat pri z'anzováni zák2dost( $ odbornou
péčí a chráM zájmy ot)jednmele, a písemné oznámit obfednateN všechny okolnosb, které
Mi
uskutečňováni činnostl a jednánl dk této smtouvy 3ňébo které 2ji$UĹ i mmQ rámec čmnostl a
pedMni dle této smiowy, a jenž by mohly mít vliv na pIněni dle téco smlouvy

- J ·

11. Závěrečná ustanoveni
1

1

PlatT1Q$t| tato smbuva ňabývá okamZikem jéjiM uzavŕenŕ

11 2

V připMé neplatnôsb nebQ rleúč|nno$tÍ r'ékterého ustanoveni tééQ smhuvy nebudou dotčena oštatni
této sm|aLřv'¥

11.3

SmWvni švany této smi'>uvy se dQhod|y. Ze pfávrli vztahy za|áené touto Smloww se budou Mit
prámm řádem Čéské Tepub|¢ky

11.4

UzaWeni této smlouvy by|Q SChvákno dne
Bukovany.

11.5

Tao smbuva se vyha(avuje ve dvuu výtsclch s plátmstl ôňginálu, 2 toŕiQ objědnatej l zhcjt(jv|¢e|
obdďi pci jedriom vyhótc.vénl

11 6

Tato smlouva múZe být měněna pouze pásemným dotMky, MdiZ náwhy mohou vystavovat obě
s'träny

Za obFdrlat&e
V Bukclvár1ech, dne

.. , usriesenfm č

.../2019 zastupitelstvem obce

Za zhotovitele

12

M

12 ·09- 2019

V Trstěnidch. dne
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