SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 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

IČo:oo241181,

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

Firma M ichal Velebil
Se sídlem Pod Kostelem 406, 25229 Karlík
Zastoupena : 14ichalem Velebilem
Ic:62986635
DlČ.,cz69o7 72ooz2
ban k. spojení: KB 5I-7749240297 /0700
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavírajídnešníhodne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O DÍLO

lředmětlsmlouvy
1. Realizace díla,,Stavebníúpravy objektu dobrovolných hasičŮ v

Dobřichovicích" dle projektové dokumentace, kterou Vypracovala Ing.
Romana Hubková Črnrr oooaoor, autoTizace V oboru pozemních
staVeb.

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:

.
.

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 objednatele, že je schopen

činnosti podle této smlouvy provést za dohodnUtou cenu
dohodn uté dodací lh ůtě

V

.

akceptuje požadavek, že přizpůsobí veškeréčinnosti daným

.

Všechny místní,technické a dodací podmínky díla zahrnuI do

podmínkám a bude provádět práce tak, aby omezení V místě stavby
pro obyvatele a okolí stavby byla minlmallzována.
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 této smlouvě podle platebních podmínek tam uvedených.

6. smluvní strany specifikují předmět a provádění díla následujícími
podklady:
Projektovou dokumentací, kterou Vypracovala: Ing. Romana Hubková, a
rozhodnutím o umístěnístavby, které Vyda| stavební úřad V Dobřichovicích
č,j, 769/2077 /sU-3 /příloha č. 5/.
7. Zhotovitel prověřil zadáVací dokumentaci a prohlašuje, že v položkovém
rozpočtu stavby, kten/,ocenil, jsou specifikovány všechny práce a dodáVky
nutné k řádnému a úplnémuprovedení díla, jehož zhotovení je
předmětem plnění podle této smlouvy. Dílo bude dodáno komplexně,
V termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a V technických
parametrech, Vlastnostech a standardech dle ZadáÝací dokumentace,
projektové dokumentace a příslušných ČsN a podmínek dotčených osob a
bude zahrnovat i všechny souvisejícístavební nebo jiné práce, včetně
provedení nutných Záborů, ZaříZenístaVeniště, 9eodetických prací,
přípravě a provedení díla a jeho následného uvedení do provozu a užívání
Včetně Všech dodáVek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje
tato smlouva.

2.

Lhůty a místo plnění
1.
2.

Termín zahájení: 23.oa.20l7
Termín ukončeníVýstavby: 31.10.2017

3.

sjednané lhŮty provedení díla lze Změnit jen oboustranně
oódeosanÝm dodatkem k této smtouvě. pokud zhotovitel nemohl

prouádět blnění smlouvy v důsledku pŮsobení vyššímoci. pak se o
iuto dobu, kdy se vyŠkytly překážky k provádění díla, prodlouží
termín dokončenístavby.
4. Zhotovitel zpracuje harmonogram prací, který bude zajišťovat lhŮty
plnění díla lpříloha č, 3l,

5. Místo plnění: 252 29 Dobřichovice.
3.

cena za zhotovení díla a financování stavby
1. cena Za ceIé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy je
stanovena mezi smluvními stranami jako cena maximální a nejvýš
přípustná, vychází z položkového rozpočtu stavby /příloha č. 2/,
který Zhotovitel ocenit a má platnost po celou dobu realizace
smlouvy. Zahrnuje veškerénáklady zhotovitele související
s prove'dením díla podle této smlouvy /s Výjimkou nákladŮ na
úhradu za spotřebovanou vodu a el. energii, které poskytne
objednatel zhotoviteli bezplatně/, zejména náklady na materiály,
Ooáávt<y, pracovní síly, BCjZP, stroje, dopravu, zařízení a vyklizení
stavenlšiě; dočasnézábory, vyÝčenípodzemních inženýrských sítíV
prostoru staveniště pojištění, řízenía administraci, režii zhotovitele,
a veškerédalšínáklady Zhotovitele VynaloženéV souvislosti
s realizací díla.

2, Cena za provedení díla dle článku L ve smyslu bodu 2 činí:

DPH:

516 203,38,- Kč
Loa 4o2,7L,- Ké
DPH:
cena c€lkem včetně DPH: 624 606,00,- Kč

cena celkem bez

3, objednatel nebude poskytovat zálohy.
4, Fakturace budou prováděny měsíčnědo výše 95% z provedených
prací. ZbýVajících5olo praci mŮže být fakturováno až po dokončení

díla a odstranění případných vad a nedodělkŮ.

z celkové ceny díla je zádržným, které stoužík zajištění
řádného a včasnéhosplnění povinností zhotovitele podle této

5. částt<a 5 o/o

smlouvy. Objednatel je oprávněn uspokojovat ze zádržnéhovšechny

sVé nároky Ve Vztahu ke zhotoviteli podle této smlouvy/ na
něž jim
smlou.vy. nárok; o každémtar<ovéÁió uŠpátojuni
:1:]|":,?99r"
Jé:o
musl ob]ednatel
zhotoviteli Zaslat písemnéoznámeni. zádrŽné,
snížené.o případná provedená uspokojení oOieŇtáre,
zn-Jtovitet
oprávněn fakturovat závěrečnou'faktu.ou, uystauenóu':"po
iplnem
odstranění všech vad a nedodělků díla.
6.

Platební doklady (faktury) budou adresovány na objednatele
budou mít náIežitosti platných účetníchdókl;JŮ -ál" ,jr.. e,a
588/_1992 Sb., o účetnictuittubudu-Ii mít faktura příslušné
né]ežitosti, je objednatel oprávněn ootrio uiatit, uňii
oÍ"bez"ru
lnuta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen
předložit fakturu k potvrzení t".nni.leru '-Oor;-ň' '.tJ"by
,

0bjednateli.
7,

"

splatno_st platebních dokumentŮ je 30 dnŮ od jejich
doručení
povinné straně. povinnost zaplatit podle této smtou,]v
sJnenu u
ň
okamzlku odepsáni příslušnéčástky z účtupovinného ve prospěch
účtUopráVněného.

8. zhotovitel je oprávněn po splnění všech svých povinností
dle této
sm]ouVy Vystavit ZáVěrečnou fakturu. V závěrečné faktuře
zhotovitel
(vyúčtujeobjednatelem un.ur"ne' JirĚi faktury)
:t::fuj:
f:r",.,9íla
cenu
Zmen
di|a, a to Ve Výši, která bude smluvními stranami;
sjednána v písemnémdodatku k této smlouvě vá uurO8
ujednání
'p}i.ÍuSnY.n
této smlouvy; celkovou daň z přidané noOnoiv poO]á "u
(vyú_čtuje o'aň z přioané- Áoáňótv ',jetouunou
|Ť,",liŤ._pi"ol':ů
V ollclch fakturéch); zádržné.

9. Neuspokojili-li se objednatel již ze zádržného, je opráVněn na
částku
fakturovanou v závěrečné fat<tuře započisi .inluuni potuty
a
škody vy1$ované podle této
u-JuĚi
poate
nárlty
ljlr:g_y
telo smlouvy, na něž jim Vznikl nárok. =nirouuv
10.

Všechny změny proti projektové dokumentace musí být
odsouhlaseny

objednatelem. eřipaoné méněpráce
podte jednotkových cen z položkového rozpočtu Ďuaou'oceneny
siavoli. oceneni
provede jednotkovými cenami z rozpočtu prb příslušné
::...1p^.":!:"
v rozpoČtu tyto práce nejsou, ocenění těchto prací se
!|1!9,.!"íld
provede dohodnutou cenou. pokud k dohodě nedojde, pak
ocenění
vícepracíse provede podle ceníku, n"
;"noi,ár.iJĚ-6Ůlp.u.ouan

rozpočet stavby. Zhotovitel. nesmí 'vícepráce ."JÍro.r-ut pr"O
odsouhlasením ceny víceprací. Pokud tak'učiní,zrlótoviiet
nema
povinnost uhradit náklady na vícepráce zhotovlteli.

4,
práva
Další
a povinnosti smluvních stran
1. objednatel předá písemně zhotoviteli staveniŠtě V takovém stavu,
aby zhotovitel mohl Zahájit práce dle této smlouvy a projektová
dokumentace a plynule V nich pokračovat
2,

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

ZhotoviteI postupuje

podle pokynŮ objednatele, odpovídá za

bezpečnost a och ranu zdraví všech osob.

4.

je_povinen před zahájením realizace díla Vytýčit Veškeré
.Zhotovitel
lnzenyrske_ sité a
jejich blÍZkosti pracovat pouze V souladu
^V
s VyJaorenim_ spráVcú
jednotlivých inženýrských sítí.zhotovitel se

při

provádění díla dodržovat platné bezpeČnostnÍ.
|_lygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpiŠy, ptatné
ceské .technické normy, zajistí okamžitý úklid komunika;í, které
zavazuje

,

zneclstl svou činností.
5.

Kontrolu prováděn_í díla provádí objed_natel svým technickým
dozorem a autorským dozorem k tomu ŽpŮsobilým. iechnický dozor
kontroluje provádění stavby V souladu s normami, potvrzuie rozsah
provedených prací, změn a výsledkŮ zkoušek zápisy ve siavebním
deníku, řeší kolize ve výstavbě a organizaci stavby dotýkajícíchse
obj:dnatelů, jakož i V ostatnich případech, kde je toutó smlouuou

zmíněn zástupce objednatele na stavbě, Áutorsřý dozor vykonává
autor projektu, a. kontroluje soulad provádění stavby s proléktovou
dokumentaci (dále jen PD) a Vysvětluje a upřesňulé iňformace
uvedené V pD
6.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými
povinnostmi a nedodržUje příslušná ustanovení smlouvy, je
_

opravnen. požadovat, aby Zhotovitel odstranil Vady Vzniklé Vadným
prováděním díla a dílo prováděl řádně. Neodsiraní-li Zhotovitel
Vytčene. Vady ani V dodatečně stanovené lhŮtě, jde o podstatné
porusenl smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
Dílo či části díla, které vykazují ňesoulad se zadáVací doŘumentací či
s_pokyny objednatele a Změny díla, které zhotovitel provedl bez
písemného souhlasu objednateíe, nemohou být předměiem úhrady
podle této smlouvy. Plnění zhotovitele, které vykazuje nedostatky,
je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním beŽ Vlivu na cenu
a termín.
7,

o pojištění odpovědnosti na škody
zpŮsobené jeho činnostítřetím osóbám a zavazuje se, že po celou

Zhotovitel doložídoklad

dobu plnění této smlouvv bude toto pojištění udržovat
V platnosti
/příloha č, 4/.

\
\

Jakost, převzeti a .aiura provedeného díla
1. Zhotovitel odpovidá za to. že práce a dodávky podle
této smlouvy

budou, odpovídat parametrům

projektu, budou Drovedenv Ote osvěočenýcÁ"O:áj"átliá"i--"Ž.Óu"r-lraseneno
tecnňJLli' a poare

českých, technických ná."m a vsouladu s hyóienict<ými,
protipožárními, bezpečnostními a stavebniml práOpisv"''P"JuO
projekt objednatele nebo jeho příkazy k p?";;iě;i 'Oiia uSak
těmto
a předpisům od§orulí 'a Óoj"o.áij'-ňřá. iporo.neni
lpi1áT
zhotovitele na projektu nebo přikazu trvají, oOpajj
Úpii,eanost i
záruka zhotovitele,
nejméně v rozsahu tí;,d'"třó.né

Ějiář;,

2. zhotovitel. se zavazuje plně respektovat požadavky
a stanoviska
rozh_odnuti
umístěnístavby,' které ;yd.I-;i;;";.i' úřad v
Dobřichovicích č,j. 769/2017 /SU-i ze dne ZŠj-,ZOG",'--"'

o

3, zhotovitel po skončenístavebních prací uvede
do pŮvodního stavu
komunikace mimo staveniště, které využívalpro pInění

5íur:ror,

4, odevzdá.ní a převzetí dokonceného díla organizuje
objednatel nebo
je_ho. zástupce na zák|adě pisemnOnÓ'-oini'm"in:''ir,otouit"ru.
řízeni svolá po
,r""iení díla,
_obbržení ÓrrarnĚ"i
nejpozději Však..na_ den, k němuž
mělo být díl; Jle-i;;; smlouvy
prov€deno. O předání a převzetí aíla se p'ořizule
z;pisl-ie tterem
dílo stručně.popsáno, uvedeny přípádné 'odcnytly jeho
::::jI,
.oproti. projektu. nebo zadání objednatele,' vytéeny
P!9_"_"gu,ni
prlpadné viditelné
vadv ťlíla,.k ni,mž se sleánávi tň'Ůta ;e;icn
"oi;eonateti
odstranění. Při předání hotového díla ,hoto;iĚI'
ňř;á
dokumentaci skutečnéhoprovedení stauOv, it5sřvo ioužitých
materiálech a zařízeních, protokoly_o p.Óu"o"ný.ň' ,Řo,]St;.n
u
revizich, a originály staVebních oeni[Ů.

|i:líri:i

"

5. Zh_otovitel se zavazuje Zahájit odstraňování případných
Vad
zj'ištěhých v záručnídóbě v termínu do 10-ti
dnŮ od nahlášení
závady zhotoviteli a dohodnout s oblednatelem l"iriň jotone"ni
opravy.,jokud se jedná o havárii, zahájí zhotovitel
Óosiia,iouani
nejpozději do 8 hodin od nahlášení navarie zňotóvite-nlřpr]paOe, uao
Ze
odstranění havarijního stavu zhotovitel nezahájí ve
.tunoi"'ie
iútěl
pak je oprávněn objednatel zajistit opravu
sain a vSeiňnv'natraOv
na tuto opravu je zhotovitel poúinen uhradit oo;eanateli-v
piné výši.'

6. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za kvalitu a jakost jím
provedených stavebních prací po dobu 60 měsícůode dne převzetí
díla nebo jeho části zápisem objednateli.
7,

6.

Smluvní pokuty a náhrady škod
1,

Pokud zhotovitel bezdŮvodně neprovede dílo či jeho samostatně
přejímanou část v dohodnuté lhŮté dle čl. 2, je objódnatel opráVněn
mu,účtgvatpokutu Ve Výši 1ooo,- Kč zá kaidÝ započatý den
prodlení s u končenímprací.

2,

Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním Vad Vytčených
objednateli zhotovitel! V zápise o předání a převzetí díla áebránící
provozu/ je o.bjednatel oprávněn účtovatdenně 1oo0,- 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 500,- Kč za jednu vadu a deň až Ob 1e3íno odstranění,

4,

Pokud objednatel neuhradí Zhotoviteli bezdŮvodně platbu Ve lhŮtě
uvedené V 3.7 smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovatobiednateli
pokutu Ve výši 0,05% z účtovanéčástky za každý den pródlení 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
teto smlouvy slabšísmIuvní stranou.

2.

Zhotovitel není bez předchožího písemnéhosouhlasu objednatele
oprávněn.postoupit ani jinak převést svá práva a své p-ovinnosti
Vyp]yvaJlcl Z teto smlouvy nebo tuto smlouvu či její Část na třetí
osobu. Tím _není dotčeno jeho práVo zajistit -piovedení prací
prostřednictvím

su

bdodaVatele.

3. Vlastníkem Zhotovovaného díla je objednatel. Vlastnické práVo k díIu
a věcem, ze ktery7ch je dílo Zhotovováno, přechází ze zhbtovitele na
objednatele postupně v prŮběhu realizace díla V rozsahu uhrazených
prací a dodávek objednatelem. V případě, že obiednatel dodá
zhotoviteli věci určenépro provedení díla, zŮstává vlaitníkem těchto

a

Věcí objednatel a zhotovitel nese nebezpečíškody na těchto Věcech
až do předání díla zhotoviteli.

4. Jiné započtenína pohledáVky Vznlklé z této smlouvy, než touto
smlouvou výslovně dovolené, se nepřipouští.
5. 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
'Účastníci
místně příslušnýmiorgány Českérepubliky.
tétó smlouvy
sjednáVají Ve smyslu ustanovení § 89a zákona Č.99/1963 sb,,
občanskéhosoudního řádu, ve znění pozdějších předpisŮ. pro spory
vyplývajícíz této smlouvy či s touto smlouvou související mistní
příslušnost obvodního soudu Praha - západ, případně Krajského
soudu v praze.

závěrečná:;stanovení
1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývajícíse řídíprávním řádem České
republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. Č, 89/2072 Sb,,
občanský zákoník. lVožnost odstoupení od této smlouvy se řídi

příslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku dopadajícími na

tento smluvní typ.

2. Tato smlouva nabýVá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tato smlouva mŮže být doplňována či měněna pouze písemnými
dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. Za
písemnou formu nebude pro tento účelpovažována výměna emailových či jiných elektronických zpráV.

4. Tato smlouva se Vyhotovuje Ve třech exemplářích, z nichž dva
obdržíobjednatel a jeden Zhotovitel.
5. Tato smlouva obsahuje úplnéujednání o předmětu smlouvy a všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a
které považujíza dŮležité pro záVaznost této smlouvy. Žáan11 proi;lev
-po
stran. učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V rozpoiu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze
stran.
PřílohV:
1. Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele

2, PoložkovÝ rozpočet stavby
3. Harmonogram prací
4. Doklad o pojištěnízhotovitele na škody ZpŮsobené třetím osobám,
5. Rozhodnutí o umístěnístavby
V Dobřichovicích dne 2!,8,2077

objednatel

(.ffi.]

dne

zhotovitel

