SMLOUVA O DÍLO c.2210/2012
Smluvní strany:
Zhotovitel:

DK stavby, s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
Provozovna: nám. F. X. Richtra 985, 76901 Holešov

Zastoupena:

Jaroslavou Ouncovou - jednatelkou

Oprávnený k jednání
a právním úkonum
ve vecech smluvních
i technických:

Josef Dunca, Ing.Jan Ružicka

Bankovní spojení:
C. úctu:

Raiffeisenbank a.s.
6700175001/5500

IC:
OIC:
Registrace:

29291658
CZ29291658
OR vedený Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186895

Tel.:
Gsm:
E-mail:

573 331 118
608 70 80 86 II 777098086
dkstavbysro@seznam.cz

Objednatel:

Obec Pacetluky
Pacetluky c.p. 10, 768 43 Kostelec u Holešova

Zastoupená:
Oprávnen k jednání
ve vecech
technických:

Ladislavem Darebníkem - starostou

Ladislav Darebník, Ing.Antonín Sklenár

Bankovní spojení:
Císlo úctu:

CSOB Prerov

IC:

00287571

Tel.:
E-mail:

573386149,725121250
pacetluky@knet.cz

180166488/0300

Smlouva je uzavrena podle platných ustanovení obchodního zákoníku.
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I. Predmet smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

"výstavba dešt'ové a splaškové kanalizace v obci Pacetluky".
2.
3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovednost.
Objednatel se zavazuje, že dokoncené dílo prevezme a zaplatí za jeho provedení
zhotoviteli dohodnutou cenu.

n.

1.

2.

3.

Splnení závazku, doba plnení
Závazek ze smlouvy o dílo bude splnen rádným a vcasným predáním díla. Nebude-Ii dílo
ukonceno rádne a vcas, objednatel je neprevezme a uplatní smluvní pokuty uvedené v
cI.VII., odst. 1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle cI. I. v termínu:
1. etapa - splašková kanalizace: od 29.10.2012 do 31.12.2012
2. etapa - deštová kanalizace: od 01.04.2013 do 31.05.2012
Dodržení doby plnení zhotovitelem je závislé na rádné a vcasné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouve. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím soucinnosti není
zhotovitel v prodlení s plnením závazku provést dílo.

nI.

Cena díla

1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalite a,lhutách podle této smlouvy za
dohodnutou cenu:
1. etapa - splašková kanalizace:
Cena bez DPH:
DPH 20 %:

260.587,- Kc
52.117,-Kc

Cena celkem:

312.704,- Kc

2. etapa - deštová kanalizace:

2.

Cena bez DPH:
DPH 20%:

733.119,- Kc
146.624,- Kc

Cena celkem:

879.743,- Kc

Tato cena se nebude menit vlivem zmen cen vstupu a vnejších podmínek. Ke zmene
smluvní ceny dojde pouze v prípade oboustranne odsouhlasené zmeny rozsahu díla. Tato
zmena bude smluvne realizována jako písemný dodatek ke smlouve.
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IV. Platební podmínky
Podkladem pro placení je faktura se splatností 60 dní, která musí obsahovat:
oznacení faktury a její císlo,
den odeslání faktury a datum její splatnosti
oznacení banky a císlo úctu zhotovitele, na který má být uhrazena
celkovou fakturovanou cástku
Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla po predání a prevzetí díla na základe vystavené
faktury, záloha nebude poskytnuta.

V. Zárucní doba - odpovednost za vady
Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude prov~deno podle podmínek této smlouvy a v
souladu s obecne závaznými právními a technickými predpisy a normami, a že v zárucní
dobe bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouve dohodnuté.
Zárucní doba ciní 60 mesícu ode dne prevzetí díla.
Smluvní strany se dohodly, že v prípade vady díla v zárucní dobe má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
Prevzal-li objednatel vadnou dodávku, má právo na dodatecné bezplatné odstranení vady.
Vyskytne-li se v zárucní dobe jakákoliv vada díla, objednatel na ni neprodlene upozorní
zhotovitele, který je povinen do 15 dnu od oznámení vadu odstranit nedohodne-li se
písemne s objednatelem na jiném termínu s ohledem na nárocnost a klimatické
podmínky. Pokud tak neuciní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle cI.
VII., odst. 2. až do doby, než objednatel potvrdí odstranení zárucní vady písemným
protokolem.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají puvod v nevhodném užívání predmetu díla v
rozporu s úcelem, pro který byl vyhotoven.

VI. Podmínky provedení díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpecí škody na predmetu díla
až do jeho predání objednateli.
Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla stavenište do 2 dnu od
podpisu smlouvy.
Objednatel je povinen odevzdat stavenište pripravené tak, aby zhotovitel na nem mohl
zacít s pracemi v souladu s podmínkami smlouvy.
Objednatel umožní na svém pozemku zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování
materiálu a výrobku zhotovitele a vybudování jeho zarízení stavenište nezbytného pro
provedení díla.
K prevzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméne tri kalendární dny predem. O
predání a prevzetí díla sepíší strany predávací protokol.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenište a vyklizené predat objednateli do 2 dnu od
predání a prevzetí díla.
Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných
rozhodnutích správních orgánu a ve všech dalších vyjádreních, vydaných oprávnenými
orgány k provádené akci.
Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o prípadných uzavírkách silnicního provozu vcetne
dopravního znacení jednotlivých fází výstavby a projednání s dopravním inspektorátem.
Zhotovitel zajistí umístování a udržování dopravních znacek v souvislosti s prubehem
provádených prací a udržování prístupových komunikací ke stavbe.
Zhotovitel zajistí

stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadmernému nebo zbytecnému obtežování okolí
stavby, ke znecištování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
9. Zhotovite1 je povinen udržovat na staveništi a na prenechaných inženýrských sítích
porádek a cistotu, je povinen odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnostÍ.
10. Prevzetím stavenište k provedení díla nese zhotovitel nebezpecí všech škod na
provádeném díle pro objednatele až do doby jeho dokoncení a predání objednateli.
11. Zhotovitel po dobu stavby zajistí trvalý prístup na pozemky a nemovitosti, které sousedí
s pozemky stavby.
12. Zhotovitel overí existenci stávajících podzemních sítí, zajistí vytýcení.
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VlI. Smluvní pokuty
Pokud zhotovitel nesplní závazek ze smlouvy a neukoncí dílo rádne a v termínu
uvedeném v cI. II, odst. 2. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 1 000,- Kc denne až do rádného predání
a prevzetí díla, které objednatel
potvrdí predávacím protokolem.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednate1i smluvní pokutu ve výši 500,- Kc za každý den
prodlení s odstranením každé jednotlivé zárucní vady.
V prípade prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši ve smlouve
uvedené, je zhotovitel oprávnen požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kc za každý
den prodlení.
Tato ustanovení o smluvních pokutách nemají vliv na právo objednatele uplatnovat
náhradu prípadné škody.
VIII. Záverecná ustanovení
Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
Menit nebo doplnovat text této smlouvy lze pouze formou písemných dodatku, které
budou rádne potvrzené a podepsané oprávnenými zástupci obou smluvních stran.
Pokud není v této smlouve výslovne uvedeno jinak, rídí se vztahy objednatele a
zhotovitele príslušnými obecne závaznými právními predpisy platnými v Ceské republice,
zejména ustanoveními o smlouve o dílo obchodního zákoníku.
Obe strany prohlašují, že si smlouvu precetly, s jejím znením souhlasí a prohlašují, že je
sepsána v souladu s jejich pravou a svobodnou vulí, což stvrzují svými podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva
objednatel.

Za objednatele:

.

Za zhotovltele:

DK stavby, s.r.o.
provoz Hole~ov

Vy~ehradsJcá 1349/2. 12800 Praha 2
ICO: 29291658 DlC: CZ29291658
OR-oddll C. _IoUa 1363951/ Tel. 573 JJI

/l../Úh~?J:1"( 4'
GP
Ladislav DAREBNÍK
starosta

Dne 26.10.2012

,/"

Jaroslava DUNCOV Á
jednatelka
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