t\:r
§
"§fl crto'

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 25a6 a následujících
zákona č. a9/2oL2 sb., občanský zákoník

smluvní strany
Město Dobřichovice,
se sídlem Vítova 61,

252 29 Dobřichovice
zastoUpeno starostoU: Ing, Petrem Hamplem

Ico:00241181,

Bankovní spojení: ceská spořitelna, a.s., čísloúčtu:388029319/0800
na straně jedné jako objednatel II (dále jen ,,objednatel")

a

Michal velebil
se sídlem Pod Kostelem 406, 252 29, Kallík
62986635

IC:

DIČ: cz6go772oQ22

bank. spojení: KomerčníBanka, čísloúčtu|7749240297 /0700
na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavírajídnešníhodne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O DÍLO
1.

Předmět smlouvy
1. Realizace díla ,,Rekonstrukce chodníku podél Karlická V Dobřichovicích"
dle projektové dokumentace, kterou Vypracoval Ing. Jan Spilar, Ing,
Jana Nováková, VIA projektový _dopravní atelier, Belgická 394/23, 12O
00 Praha 2, teli 222 522 694,IC: 72609447, Dlci Cz470975799.

2, SoUčástídodáVky zhotovitele je téžzřízení, údržbaa likvidace zařízení
staveniště nezbytného k provedení prací a služeb s tím spojených, dále
veškerépráce, dodáVky a činnosti potřebné k bezchybnému provedení díla
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými
technickými normami. Předmětem díla je rovněž předání dokumentace
skutečného provedení stavby a geodetického zaměření zhotovené stavby
Ve čtyřech provedeních. Zaměření skutečnéhoprovedení stavby bude
předáno také V elektronické podobě V grafickém formátu GIs,

3. Zhotovitel prohlašuje/ že k datu uzavření této Smlouvy:

.
o

splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání

veřejné zakázky a zadávací dokumentace
prověřil místnípodmínky V místě realizace stavby i staveniště a na
Základě tohoto seznámení ubezpečuje oba objednatele, že je
schopen činnosti podle této smlouvy provést Za dohodnutou cenu V
dohodn uté dodací lh ůtě
akceptuje požadavek. že přizpŮsobí Veškeré činnosti daným
podmínkám a bude provádět práce tak, aby omezení v místě stavby
pro obyvatele a okolí stavby byla minimalizována.

Všechny místní,technické a dodací podmínky díla zahrnUl do
kalkulace ceny.

4. Předmětem smlouvy je záVazek Zhotovitele provést dílo definované V čl,
1.1. řádně, včas a ve Vzorné kvalitě, Požadovanézměny díla a jeho
součástíprovede zhotovitel na základě podepsaného dodatku k této
smlouVě,

5. objednatel se zavazuje řádně dokončený předmět plnění podle této
smlouvy převzít a za jeho zhotovení Zhotoviteli Zaplatit cenu Ve VýŠi
dohodnuté V tóto smlouvě podle platebních podmínek tam uvedených,

6. Smluvní strany specifikují předmět a provádění díla následujícími

podklady:
Projektovou dokumentací, kterou Vypracoval: Ing. Jan Špilar,Ing. Jana
Nováková, VIA projektový dopravní atelier, Belgická 394/23, !20 00 Praha
2, te|i 222 522 694,IČ: 72609447, Dlc cz4iog7slgg,

7. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že v položkovém
rozpočtu stavby. který ocenil, jsou specifikovány Všechny práce a dodáVky
nutné k řádnému
úplnémuprovedení díla, jehož zhotovení je
předmětem plnění podle této smlouvy. Dílo bude dodáno komplexně,
V termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě
v technických
parametrech, Vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace,
projektové dokumentace a podmínek dotčených osob a bude zahrnovat i
všechny související stavební nebo jiné práce, včetně provedení nutných
záború, zařízení staveniště, geodetických prací, dopravních a jiných
opatření, přípravě a provedení díla a jeho následného uvedení do provozu
a užíváníVčetně Všech dodáVek, revizí a zkoušek, a to Za podmínek, které
upravuje tato smlouva.

a

a
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2.

1,

2,
3,

Lhůty a místo plnění
Termín zahájení: ta,7,zo17
Termín ukončeníVýstavby: 30.9.2oI7

Sjednané lhŮty provedení díla lze změnit jen oboustranně
podepsaným dodatkem k této smlouvě. Pokud Zhotovitel nemohl

provádět plnění smlouvy v dŮsledku pŮsobení vyššímoci, pak se o
tuto dobu, kdy se Vyskytly překážky k provádění díla, prodlouží
termín dokončenístavby.

4, Místo plnění: 252 29 Dobřichovice.

3.

1,

cena za zhotovení díla a financování stavby
cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy je
stanovena mezi smluvními stranami jako cena maximální a nejvýš
přípustná, Yychází z položkovéhorozpočtu stavby, který zhotovitel
ocenil a má platnost po celou dobu realizace smlouvy. zahrnuje

Veškerénáklady zhotovitele souvisejícís provedením díla podle této
smlouvy, zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly,
BoZP, stroje, dopravu, zařízení a vyklizení staveniště, dočasné

zábory, opatření na sníženídopadŮ stavby, pojištění,řízenía
administraci, režii zhotovitele, a Veškerédalšínáklady zhotovitele
VynaloženéV souvislosti s realizací díla a téžna odstranění následkŮ
provádění díla zhotovitelem V okolí stavby.

2. Cena za provedení díla dle článku I. ve smyslu bodu 2 činí:

cena celkem bez

DPH:

655 282,- Kč
DPH:
L37 609,- Kč
cena celkem včetně DPHl 792 89L,- Kč
3. objednatel nebude poskytovat zálohy.

4. Fakturace budou prováděny měsíčnědo výše 90olo z provedených
pracÍ. zbÝvajících !0o/o prěcí mŮže být fakturováno až po dokončení
díla a odstranění případných vad a nedodělkŮ.

z celkové ceny díla je zádržnÝm, které sloužík zajišiění
řádného a včasnéhosplnění povinností zhotovitele podle této
smlouvy. objednatel je oprávněn uspokojovat ze zádržného všechny
sVé nároky ve vztahu ke zhotoviteli podIe této smlouvy, na něž jim
Vznikne podle této smlouvy nárok; o každémtakovémto uspokojení

5. Částka 1o

o/o

musí příslušnýobjednatel zhotoviteli zaslat písemnéoznámení.
Zádržné, sníženéo případná provedená uspokojení objednatele, je

Zhotovitel oprávněn fakturovai závěrečnými fakturami, VystaVenými
po úplnémodstranění všech vad a nedodělkŮ díla,
6.

Platební doklady (faktury) budoU adresovány na objednatele a
budou mít náležitosti platných účetníchdokladŮ dle zák, č.

588/7992

sb., o účetnictví.Nebude-li mít faktura

příslušné
ná]eŽitosti, je objednatel oprávněn doklad Vrátit, aniž by běžela
lhŮta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen
předložit fakturu k potvrzení technickému dozoru stavby a
objednateIi.
7.

Nenili V této smloUVě pro Určitý případ stanoveno jinak,

činí
splatnost platebních dokumentŮ 30 dnŮ od jejich doručenípovinné
straně. Povinnost zaplatit podle této smlouvy je splněna v okamžiku
odepsání příslušnéčástky z účtupovinného Ve prospěch účtu
oprávněného.

8, zhotovitel je oprávněn po splnění Všech svých povinností dle této
smlouVy VystaVit závěrečnou fakturu. V záVěrečné faktuře zhotovitel
vyúčtujecenu díla (vyúčtujeobjednatelem uhrazené dílčífaktury);
cenu změn díla, a to ve výši, která bude smluvními stranami
sjednána v písemnémdodatku k této smlouvě ve vazbě na ujednání
této smlouvy; celkovou daň z přidané hodnoty podle příslušných
práVních předpisŮ (Vyúčtujedaň z přidané hodnoty účtovanou
V dílčíchfakturách); zádržné.

9. Neuspokojili-li se objednatel již ze zádržného, je oprávněn na částku
fakturovanou v závěrečnéfaktuře započístsmluvní pokuty a
náhrady škody vyúčtovanépodle této smlouvy a dalšínároky podle
této smlouvy, na něž jim vznikl nárok.

10.

VŠechnyzměny proti projektové dokumentace musí být

odsouhlaseny objednatelem. Případnéméněpiáce budou oceněny
podle jednotkových cen Z položkovéhorozpočtu stavby. ocenění
vícepracíse provede jednotkovými cenami Z rozpočtu pro příslušné
práče, pokud v rozpočtu tyto práce nejsou, ocenění těchto prací se
provede dohodnutou cenou. Pokud k dohodě nedojde, pak ocenění
vícepracíse provede podle ceníku, na jehož základě byl zpracován

rozpočet stavby, zhotovitel nesmí vícepráce realizovat před

odsouhlasením ceny víceprací. Pokud tak učiní,zhotovitel nemá
povinnost uhradit náklady na vícepráce zhotoviteli.

4,

Dalšípráva a povinnosti smluvních stran
1. objednatel předá písemně zhotoviteli staveniště V takovém stavu,
aby zhotovitel mohl Zahájit práce dle této smlouvy a projektové
dokumentace a V nich pIynule pokračovat.
2.

zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a Zavazuje se
zhotovit a dodat dílo řádně a včas v dohodnuté kvalitě podle této
smlouVy.

3,

zhotovitel postupuje podle pokynŮ objednatele, odpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště a
dodržová ní preoplsu o ocnrane pTlrooy a kraJlny.

4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla Vytýčit Veškeré
inženýrskésítě a V jejich blíZkosti pracovat pouze V souladU
s vyjádřením správcŮ jednottivých inženýrských sítí.

5,

ZaVaZuje při provádění díla dodržovat platné
bezpečnostní,hy9ienické a protipožární a jiné obecně závazné
předpisy, platnó Českétechnické normy, zajlstí okamžitý úklid
komunikací, které znečistísvou činností.Projednání dopraVního
řešenípřípadného omezení provozu je Zhotovitel povinen zajistit
před Zahájením prací s příslušným or9ánem Policie ČR a silničním

Zhotovitel

se

správním úřadem.
6.

7,

Kontrolu provádění díla provádí objednatel svým technickým

dozorem a autorským dozorem k tomU ZpŮsobilým. Technický dozor
kontroluje provádění stavby V souladu s noTmami, potvrzuje rozsah
provedených prací, změn a výsledkŮ zkoušek Zápisy Ve stavebním
deníku, řeší kolize Ve Výstavbě a organizaci stavby dotýkajícíchse
objednatelŮ, jakož i V ostatních případech, kde je touto smlouvou
zmíněn zástupce objednatele na stavbě, Autoťškýdozor vykonává
autor projektu a kontroluje soulad provádění stavby s projektovou
dokumentací (dále jen PD) a Vysvětluje a upřesňuje informace
uvedené V PD.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je
oprávněn požadovat, aby zhoiovltel odstranil Vady Vzniklé Vadným
prováděním díla a dílo prováděl řádně. Neodstraní-li zhotovitel
vytčenévady ani V dodatečně stanovené lhŮtě, jde o podstatné
porušenísmlouvy a objednatel je opráVněn od smlouvy odstoupit,

DíIo či části díla, které Vykazují nesoulad se zadávací dokumentací či

s pokyny

objednatele a změny díla, které Zhotovitel provedl bez
písemného souhlasu objednatele, nemohou být předmětem úhrady
podle této smlouvy. Plnění Zhotovitele, které vykazuje nedostatky,

je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez Vlivu
na cenu
a termín.
8. zhotovitel doložídoklad o pojištění odpovědnosti na škody
zpŮsobené jeho činnostítřetím osobám a zavazuje se, že po celou
dobu plnění této smlouvy bude toto pojištění udržovat V platnosti.
5.

1.

Jakost, převzetí a záruka provedeného díla
Zhotovitel odpovídá za to, že práce a dodávky podle této smlouvy
budou odpovídat parametrŮm objednatelém odsouhlasenéhó
?i"i",kl", budou_ provedeny dle osvědčených technologií a podle

_ technických norem a vsouladu s try-glenictlými,
protipožárními,
bezpečnostními a stavebními předpisy.'P;kuJ Však
projekt objednatele nebo jeho příkazy t provábění díla těmto
^
n.o.TaT . a piedpisúm
odporují a objednatel přes upozornění
znotovltele na projektu nebo příkazu trvají, odpadá odpovědnost i
záruka zhotovitele, nejméně v rozsahu tím dotčenéčásti díla.
ceskych.

2. Zho_tovitel

se žavazuje plně respektovat požadavky

dotčených orgán Ů státní správy.

a

stanoviska

3. Zhotovitel se

úsilíke

zavazuje, že Všichni jeho pracovníci vyvinou
potřebné
zdárnému dokončenídíta 'včetně nuine - ko-oiáinu."

s objednateli.

4. Zhotovitel po skončenístavebních prací uvede do pŮvodního stavu
pozemky, komUnikace mimo staveniště, které využívalpro plnění
díla.

5. odevzdá,ní a převzetí dokončenéhodíIa organizuje objednatel nebo
je_ho, zástupce na základě písemného ornámeni
zhotovitele.
Př€jímajicí řízení svolá neprodleně po obdrženíoznámení Ó ukončení
dila, nejpozději Však na den, k němuž mělo být dílo dle této smlouvy
provedeno.,o předání a převzetí díla se pořizuje zápis, ve kterém
mus!
?ýt, dílo stručně popsáno, uvedeny přípádné odchylky jeho
projektu_ nebo zadání objednatele,' vytČeny
?!9*9".ni
.oproti.
pnpadne viditelné vady díla, k nimž se sjednává llrůta jejich
odstranění. Při předání hotového díla zhotovftel předá objednáteli
dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby, atésty o pbužitých
materiálech a zařízeních, protokoly o provedených zt<ouškácn a
revlzlcn/ a originály stavebních deníkŮ.
6. Zhot9vitel se_ Zavazuje Zahájit odstraňování případných vad
ZJlstenych V záručnídobě V termínU do 1o-ti dnŮ od nahlášení
záVady Zhotoviteli a dohodnout s objednatelem termín dokončení
opravy. Pokud se jedná o havárii, zahájí zhotovitel odstraňování Vad

\
\

nejpozději do 8 hodin od nahlášení havárie Zhotoviteli. V případě, že
oditraněňí havarijního stavu Zhotovitet nezahájí Ve stanovené lhŮtě,
pak je opráVněn objednatel zajistit opravu sám a všechny náklady
na tuto opravu je zhotovitel povinen uhradit objednateli v plné výŠi.
7,

Zhotovitel poskytuje objednateli Záru ku Za kvalitu a jakost jím
provedených stavebních prací po dobu 60 měsícŮ ode dne převzetí
díla nebo jeho části Zápisem objednateli.
6.

1.

Smluvní pokuty a náhrady škod
Pokud zhotovitel bezdŮvodně neprovede dílo či jeho samostatně
přejímanou část v dohodnuté lhŮtě dle čl. 2, je objednatel oprávněn
mu účtovatpokutu Ve výši 1000,- Kč za každÝ započatý den
prodlení s ukončenímprací.

2.

Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad vytčených
objednateli zhotoviteli V Zápise o předání a převzetí díla nebránící
provozu, je objednatel oprávněn účtovatdenně 1000,- Kč za jednu
Vadu a den až do jejího odstranění.

3.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním záručních vad
Vytčených objednateli Zhotoviteli, je objednatel oprávněn účtovat
denně 1000,- Kč za jednU VadU a den až do jejího odstranění.

4.

Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli bezdŮvodně platbu Ve lhŮtě
uvedené v bodě 3.8 smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli pokutu Ve výši 0,05% z účtovanéčástky za každý den
prodlení se zaplacením.

5.

PráVo na náhradu škody má každá smluvní strana vŮči druhé
V souladu s obecně závaznÝmi práVními předpisy.

,

7.

ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítíbýt při uzavření
této smlouvy slabšísmluvní stranou.
2,

zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele
oprávněn postoupit ani jinak převést sVá práva a své povinnosti
vyplývajícíZ této smlouvy nebo tuto smlouvu či její Část na třetí
osobu. Tím není dotčeno jeho práVo zajistii provedení prací nebo

jich části prostřednictvím subdodaVatele.

3. Vlastníkem Zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastnické právo k dílu
a věcem, ze kterých je dílo Zhotovováno, přechází Ze Zhotovitele na

í

objednatele postupně V prŮběhu realizace díla V rozsahu uhrazených
prací a dodávek objednatelem. v případě, Že objednatel dodá
zhotoviteli Věci určenépro provedení díla, zŮstává Vlastníkem těchto
Věcí objednatel a zhotovitel nese nebezpečíškody na těchto Věcech
až do předání díla zhotoviteli.
4.

5.

Jiné započtenína pohledáVky vznik|é ztéto smlouvy, než touto
smlouvou výslovně dovolené, se nepřipouští.

Účastníci této smlouvy budou Vždy usilovat o smírnéurovnání
případných sporŮ vzniklých ze smlouvy. Případnéspory vzniklé
z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a
místně příslušnýmiorgány Českérepubliky. Účastníci této smlouvy
sjednáVají Ve smyslu ustanovení § 89a zákona Č. 99/1963 sb.,
občanskéhosoudního řádu, ve znění pozdějších předpisŮ, pro spory
vyplývající z této smlouVy či s touto smlouVou souVisejícímístní
příslušnost obvodního soudu Praha - západ, případně Krajského
soudu v praze.
a.

závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva a Vztahy z ní vyplývající se řidí právním řádem České
republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák, č. 89/2072 Sb,,
občanský Zákoník. Možnost odstoupení od této smlouvy se řídí
příslušnými ustanoVeními občanskéhozákoníku dopadajícími na
tento smluvní typ.

2. Tato smlouva nabýVá platnosti podpisem obou smluvních stran.
J.

Tato smlouva mŮže být doplňována či měněna pouze písemnými

4.

Tato smlouva se Vyhotovuje Ve třech exemplářích, z nichž dva

dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. Za
písemnou formu nebude pro tento účelpovažována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.
obdržíobjednatel a jeden Zhotovitel.

Tato smlouva obsahuje úplnéujednání o předmětu smlouvy a Všech
náležitostech, které strany měIy a chtěly ve smlouvě ujednat, a
které považujíZa dŮležité pro závaznost této smlouvy. Žádný prolev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádnéze
stran.

Přílohy:
1. Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele

I

2, Položkový rozpočet stavby
3. Harmonogram prací, kde uchazeč 1ednoznačně vyjádří maximální thŮty
jednotlivých etap VýstaVby díla. jejichž překročení povede ke smIuvní
penalizaci
4. Doklad o pojištěníZhotovitele na škody zpŮsobené třetím osobám.
V Dobřichovicích ane ,itrt,}.fu

objed natel
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