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SMLOUVA O DILO
Lllice pražskí.Dobřichovice. Úprava komr,urikačníchvedení české
telekomunikační inftastrukturv a.s.

SMLOUVA O DILO

\
uzavřená podle § 536 a násl. zak. č. 513/91 sb. v p]ném znění

\

I. sMLUvNÍ sTRANY
OBJEDNATEL : obec Dobřichovic€
síd1o

Vilo\,? 61
0024l l81

DIČ

CZ00241181

IČo

Starostou ing. Petlcm

Zasloupený

(

ZHoToVTIEL:Fo RT

EL

dálcjcn objednare] )

S,r.,o.

sidlo

\*uš]ol.a ]286, 158 00 Píaha 5

DIČ

cZ62909380

IČo

62909380

ČSoB a,s,. 1011190I5,0300
jednatelem Společnosti Pclreln I-áskou

bank.Sp,. č.ú,

zasloupcný

( dálejct1

uzavřeli tuto smlou\,ll

II. PitnDvĚT

s

zholovílel

)

následujícím obsahem:

s}{lol vY

Zhoto\.itcl sc Zavazuje ve sjedna!é dobč
,,

llanplem

^jisij!

pro objednalcLe íeal]zacj stavby s názlenr:

Llicc Pražská, Dobijclrovice, Úpía,i,a komunjkaónich vcdenj Českélc]ckonunikačni infi-astrukury

a,s...
( dá]ejen di1o )

Rozsah provedení dila jc tlán podkladovou clokurnoracl obJti]ndtele i,, DPS .. Uprcva vedeni SEK
\ rámci rekonstrukce u]ice Pražská, Dobř]cholice " 4)íacolanou 07]2017 a dále požadarkl,na
proYedení a kvalitu díla ( čl,\'I,) a podnínkaúi plněnj,

Podmjnk_v plnéni:

předání slavenišiě obiednaielerŤ nejpozději 3 dny před dolrodnrLtýrn terminerrr zahájení
prací áotovile]i.
předáni výkopovóho povo]eni a stavenišlčobjednateleú 7hotolileli
vy!ýčeni nového chodniku
jsou ryloučcny souběžně pro\,áděió ptáce ť b]íZkosti staleniště.
hutněnj a no\,é po\Ťchy zajišťuje objednatcl
dodržcní pLateb dle alánku v, Plalcbní podmínky (ó!o smlouvy o dilo

I

Jakékoliv znrčny oprori sjcdnanému rozsahu di]a, kelé !lplynou nxpříklad

Z

dodarcčných

požadavků objednarele. zneny oLe,-ne platnj cll piedpl,u požadJvků\ťicjnt-pLelniclrorgánůneboz
'důvoclů
vyššíirroci či nepředp;uádaných pick]žik. 1,1cŤe ne|.ou n! S(íanézhoto\rtcle, budou
předúěle; dodalku lélo-smlouly. v tonrro dodaiku blrde dohodnula také odpovídalici zrrrěna přednétu
smlouv;-, doba zholovenj dj]a 3 ccna 7a di1o,

\reškcréti,še uvedené podminkyp]něni djla budou potvrzol,ál,v a předávány piseirně,

III. DoBA

PL\Ě\i

Termin předpokládaného zahájeni píacj: 1,1,t.]0]] podminěno včrsným dodánim kabelů
praci nJ
Termin iokoneenj sravebnich praoi: do 8 týdnú od Zahájeni praci podminčno postupem
Ickonstrukoi chodnjl,u a Vo u]ice Pražská
Termin předáni stavby objednateli: do 4 rýdnů od ukončcni stnvcbnich pťací
Předčasnédokončenj a předanl celého díla stran_v ncr1,lučuji,

I\l. sN.ll-t]v\Í cE\A
blta po rzájemné

dohoLLé rnezi Smlu\njm]

sirananj stanolena takto:
]t9.861.- Kč - DPH

s1o\j-i SednlseiosmdeSátdcVěttiSícosmseišcdesátjedna korun

\,. PLATEBNÍ PoD],IÍNKY

1)

Objcdnalei uhradí ncjpozději do pěti dnů po podepsáni télo smlouvy na úče!z]rotovjte]e prmi

cá.rtu ,e

.isi

:oo.ooo,-

rt i-llH.

dnem zaplaceni sc rozuni den přjpsáni částk_v ne účei7hotov]telc,

2)

Objednatel uhradí nejpozdě.ji do deseti dnťL po dokončení stavebních prací na úč(:tzhotoÝilele
účer
druhou čásiku ve r,ýši _300.000,, Kč DPtl, dner! zaplacení se rozurni den přlpsáúí čásl§- na

objednale] uhradí doplatek ve výši ] t9,361,- Kč r DPH do deseti dnu po piedáni di]a
ohedrratelina účetzhotovitele, tlnerrr zaplacení se rozuni den připsání čáslk_v na účetzhotovitelc,

3)

dí]a
\r přip3dě. že objednalcl doltodnurou qi,ši snrluvni ceny nezaplati do 10 dnil od pře\,?eli
budť úlčiovánopenálc 0,05 % z ccny dila za každý den prod]eni,

Přj nedodržcni tenninu zholoťeni dila Zbotovitcle1n, bude ze sťany objednalel§ účtováno
pená]e 0,05 % 7 ceny dild Za každý dcn prodleni,

Vleslnjcké práyo ne di]o přecházi ra objednalele po úplnémuhrazcni dohodnuté

čáslk_v,

\

\1. KVALITA A STANoÝ,ENÍ PoDMÍNEK KVALITY DÍLA
Zhotoviíil se zaýa^\§, žR plov§de díIo v souladu s požadavky a podminkami objednat€l€
za
dodržnJ všech platoých pná\Ťích a tecbnických předpisů, keré §§ áotovení díla týkají, příslušných
oborc\"ých noíem tak aby dílo bylo způsobilé k potržtípro úč€l k€rernu má slouát a \ryhovovalo všem
stanoveným poádavkůrn na něho kladeným,

\1I.

ZÁRI]KY ZÁ DÍLo
Zan]ka za óí1o ěini 24 měsícůode dne př€d,ání díla áotoviúelem a převzetí díla objednaielem.

\1II. PRÁVA A POVINNOSTI ZIIOTOVITELE
Dle " obchodního z.{koníku "
Dále pak:

Zhotoviiel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v jednom }ryhotovení.

IX. PRJIVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
Dle " Obchodního zákoníku "

x. DALŠÍUJEDNÁNi
objodnatel se zavažuje neuplatDit proti zhotoviteli salkce při prodlení z plnění předmětu
snrlou\,Y v prokazatelně nezaviněných případ€ch: z důvodů\f,ššímoci, zněny obecně pr.ávních

předpisů, požadavkl veřejnoprámích orgánů či nepředpoktádaDých přek{žek.
Zhotoýilel se zaýaznje, žE při rf7sk},tnuti se \"ýše uvedených okolností, bude nep.odleně o těchto
irtfo.movat objednatele, obě sír uvrí strany se zavazújí talové případy neprodleně řešit foriDou
dodatku této smloulry, L1el"ý bude zabmovat smlu!1rě dohodnuté dopady na předmět plnění, termíny,
cenu a zpŮsob plněnÍ.

xI. oDsToUPENÍ oD sMLoU\ry
Dle ' obchddniho zákoníku "

)a . PLATNoST A ÚčtNxost sut <ruvy
Pokud nebylo v této snrlouvě ujednáno jinak, řídí se prá.mí poměry z ní \lplyající a

vznkallci

ákoníkem č. 513/91 Sb. ze dne 5,1 1,1991 '', tj. obě snrlu!Ťí strany st\,Ťzují § 263 tohoto
zákona. Tuto srDlou!,u lze zrlěnit nebo zrušit pouze \.ýsIo\Ťým oboustranným pís€nrným ujednáním
podŤsaným oprárněnými Zástupci obou stan.
" obchodním

.1

Z] -,

T..r ii]]oi,\ J se seprsuje \c ťcch \-!,holo\€ních, Z nichž objednate] obdržj dva originá]y a
.,t: :] .]-rdržj ieden (_]riginál. a nabj^,á účinnosúpodpiscm obou snrluvních slren,
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,/} _V.Ló /'/

*É.'i r o

VPrazedne:

,:/íÍ za4

,/'a<Tdl

razitko
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