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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zäkcma Č, 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

na obec Bukov@ny - Opravy výtluků a dalších pOrúCh komunikací,
Čisto smlouvy Qbjednatele:
Čĺ8ěo smlouvy zhotovltek:

1,

0312019
11/2019

Sm(uvnĹ strany

Opjcdnatd: Obec Bukovany
Buk.wany" č p 47, 357 55 Bukovany u Sakalova
jejlmz jménem jedná

Miroslav Stropek 5w¢jstä města
MaWn ŠévéTá, mistôsta'osta
Q0259276

- ve věcech smluvnlch

věcech techmckých

DIC
Bankovní spqení:

Csqb SOkôläv
1689823Aj300
352682456

C úw

TetefmnI spojeni
E-maNová adresä

' ' '"'

e'-'

0p"avy a UdtZbý komutůkacf s.r.o.
$pQ|ečTĹQsI je zäpsána v OR, vedeném MS v Pmze. Qdcl|| C , vlďka 186127'
se šidlem
Prähä 2, Vínotvadská 2'65/48, PSČ 12000
psowQzovn-a jkor«p.ad resa)
T'stMvce ¶34 353 01 Manár15ké Lázně
jejimz jménem jedná.
- ve věcech smIwMch
· ve věcech technických
ic
DlČ·

cz 24687421 (je plátce dph)
FlO bäňka. i3 s
240i253673,'2010

Bmkcnmi spojeni

C Ú¢tu

TaefQnr1| spqenl
E-maibvä

2.

3.

@Qquk cz

smluvM podmínky
2 1

Zhotovitel
že je %Q|e¢nost|. pDdr|Na¶[c| v obom pozernnl a dQpravni staviWsM $pe=lzgce opravy simčnlch povmhú

2 2

ON smlwnl strany se ve všedi vě¢ech, ktété nqsou upraveny tOúTQ !mbk]duvcju ô dílo. éidl
ptŕslušnýrm UstanQven[m¶ Qbch®nihcj žákQMku

Předmět pIněd zakázky
3 1

Precšmetem plnění zakázky $é op'wa ®ecniCh kômljr||kacl v otuu Bukovany te¢hnôlog|l FTHR
silkdt na zák.|ade c'tmnate|em Qdswh|a5erlé cmové nabídky Č CNQ 037-2Ut9 ze dne
22 5 2019. lokahta č 2) Parkcwiště u paneláku a překopy a 5) Jedmměrka - rozšiřenl nízsahu prací

3 2 Ceria dlla č¶ňi 91.085,00 KČ bez DPH (tj 110 212,85 KC VC DPH)

- Ĺ -

4,

5,

Termin plněni zakázky
4 1

Termín zahäjenŕ prací říjen 2019

4 2

Termin Ukoncení $jmc1' do 30 t 1 2019 - práce budou ukančenv n«>lokotárnim pŕedánfm a převzěhm
díla a ptévzeHm vykj|zenéhQ sčavemšté
.
,

PMebni a fakturačnf podmínky
5 1

Cena za tyovedene práce bude pTom¢er1a nä Základě konečné faktuty - daňového dokľadu
do|o2emhQ $oUp|sEm péovedených PxräCi a schváleného technickým dQzQ'em obgednatele.

52

6

daňového dc%ädů (fak{ury) bude Cmit mmmálné 14 dni od jejiho domCeni oDjědnateh

Záruční doba
6 1

Délka Záruční doby ,e sÉar1ovena ria 24 mésicu

6.2 Po výše uvedenou .'Jobu odpovldá zhotowtel za vadý, které objcdnatel zµsti1 a
a je
pownen bez zbytečr" ého prMkm pôde povähy věci. rbem|e však do 2 týdnů po výzvě objédnatele
ria svŮj náklad pQep'acovat, opravit nebo Goplnrt
díla vyplyne-li mo potřeba z jeho vad
netxj neúphDst| Záruka se ncvztahuje na vady vzmklé konáním Betl osoby
6 3 ZáruCní doba se začlná počítat dnem plevzeti bézvädného dilä. tedy po od$traneni vad a
nedMéttku
7

8
_.

Smluvní pokuty
7 1

Neuhrazéd faktur ve sjédnaných lhůtácn dává zhotov:teů práve: učtovat objedrkate|ú smluvni pokutu
ve výšk 0.05% z dluZné částky za každý i započatý děň prcxj)en Smuvni strany se dohodly Ze za
vMazenou plätbu je povaZován den adesláM částky z učtu Qbjecmte|e

7 2

V připMé nedodržemt termlnu dokon6eni stavby podle smlouvy, pNpädňě v µnôm terminů
dohodnutém v dodätcjch Ké smbouvě, má otmdnat0ľ prám ÚČtovat smluvní pokutu v čásěce 0.05 % z
ceny díla za käzdýi započatý den prodlení

Uplatněni zákona č. 106/1999Sb,:
8 1

Smiljvni strany prohMuji, Ze souNasi v sowaáu se zněním zákoňä C i06'1999 Sb d svobodném
ptfstupu k
ve znenŕ Dózdějšich předpisů, s maZným zpHstupněnim či zvefejnénim CCN
této smiouvy, jakaž ' všech ukonů a ôkdnostf s touto smlowc.u soUvlsgf¢Í¢h, ke kterému múZe
kdykoW v bljdQUcnu aajit

· 2-

9.

Nab(dková cena
9 1

Cena za proveder)| oprav ve městě Haban¢jv je násjedujid

CELKEM

PokiZka
,)

PO&t m,j.
;Ckxa'y vý'h'ků · ~
komur1ikm

poeuch a$t~ý¢h

Côtw mj

Cena cdkem

m'

1ÔQ

t

1ij,t

3750

hod

3

350

1 moo KC

1

32(x)

3 2ck),uo kč

O

1050

0.00 KČ

2)

Podbalenl hlubMcých výúuků a neďo~í

3)

Pňpravné zemni pmce

4\

Vy$kcwa úprava kanákiv± vpush

Kb

56

Vyšk(jvg upráva hňMČku

k&

.

moo kč

l

37 875,00 KČ

Cena celkem bez Dph

91 umů kč

DPH 2t%

¶9 127 B5 Kč

Ceria CCJkěm ¥Č. DPH

110 212,85 KČ

10, Součlrmost smluvňich stran

10 1

Smluvní strany se
vyvimM veškeré Usdi k vyNQŕenŕ poU'ebných podmhek pro reahzaci
plněnI dle pQdmmek s,wiQvéných touto smlouvou, které vyplývají z Ĺel|ch $mhjvnlhô pcstavcm To
pIati l v nřipadech, kde ho není výsbvné
ImanQven|"m ieto smk>uvý

iq 2

Pok|jd jsou Ktereko|p té smluvních stran známy skLItečnDstl které ji brání nebo t)udQlj Nánit. ätŕy
dostála svým smluvnm povirmstem. sdéH tuto sk.u{ečnKy$t nEpnjdlene p[5emně druhé 5m|UvNi
$Wäné Smlwnl stmri'y' se dák zavazuji neprodlené odstmm v ráma mých mazností všechriy
kte'ě fSQIj na jejích stmně a k"teré kjřáM spmem jéjlch smwvňich pw|nna$1i.

10 3

Zhčmvne| se zavazuF'!, Ze na zákME skutecnclsťŕ zllštenych v mljbéhů Cj|néni pmmosti ctle ¢ét¢j
·mlcuvy navrhne a plclvede opatfem $mehjjřcb k dôdQéňi podmínek stänůvených Ioij10 smlouvnu
pnj naplnění smioův) k ochrmě Qbjednate|e přéd
zťrátami a zbytečnými wýdaji a že
poskýtňe ôtllednateh a µným QSOtjém ajčastněn ym nq prcivá&ni čmností dk čéto smlouvy vcšk.«é
pQtřebné dokkdy. kQr]zu|t3ce, pomoc a jmu wučmnôst.

IQ 4

Zhotovitd se zavazuja peôvádét pinem diě létO smläuvy v scMadu se Ukmem, tQQjčQ smloww
dobrými mravy, úCetem smlouvy. zájmy abjednatele s podle pokynú objednatw, které jsou
zhotoviteli známy nebo kteeé musř znát.
platné bezpečnosti, hygtemeké a pmtipoZámi a
jiné obecné závazně' pNdpisy. TP TKP CŠN lechnobgcké mstupy, techmcké pokyny a
mzhodnutl orgánů veräjné správy, zcjména pak vymezeni padminek h|uCnQs¢i cšQtjý prQvádenl' práci
apod , a pň usk|jt&nuván|
dle této smkíuvy pastupova1 pt' zQňzQv"äm zäěZdQsti s
péči a chránit zájmy "bjeclnatele, a Wsémné ôzrliamlt objednale|ô všechny QkQ|ncmj, Které zµstd při
LlskljtečňOváni
a lednár1| dle tělo sm:owy a/nebo
l mima támec árinosb a
jedňáňl dle ľétQ smWvy, a jenž by moniy mli vkv na plněni diě téécj smlôwy.

11, Záv9ečná ustanoveni
11 1

Matnosti

smlowa mbývá &amZikem jejího uzavťeM

11 2

V pč'ipadě nep|amos¢| nebo MŮämosb něktuéha \js¢ar1Qvenf této sňbuvy
uskanovenl této smbu ďý

11,3

Sm|uvn| strany četo smlouvy se dôhcňhy, Ze pŮvn"i vztahy zaloZené touto smbuvůu se budou řidd
prá'mťm rájem Ceské ľepub|Ny,

11 4

UzMeni teto smiwvy byki schválena dne
Bukovany

11 5

Tato smbuva se Yyhijtovljje ve dvou výhscich s p|atr1Qstj ongpr'a|u. z toho oMednaw d zhcjttjv|te|
oMrZí po jedrbom vyhu¢oven|

Ó I

, usnesenlm č

/2Ô19 zastupde|stvem

1¶ 6, Tato smlouva múze b·ý1 měněna pouze Ndemnym dodätký, jéµch2 návth"y rnohou vystavova¢ abé
střäNý.

Za objcdňMde·

Za zhotovitd&

VBukov»ech,

V Tr.těnicich. dne

diě 2019:

In
jed

Opn
35301 Manánsjcé Lázno 0
l CO 2468742ť, D1¢· CZ24687421

" '4 "

