SMLOUVA

O

DÍLO

uzavřená ve smyslu $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

jen „občanský zákoník““

Níže

1

)

uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Obec Hostín u Vojkovic

se sídlem:

Hostín u Vojkovic 80, 277 44 Vojkovice

IČO:

00662291

DIČ:

CZ00662291

zastoupena:

Kateřinou Beranovou, starostkou

datová schránka:

ea3bkzi

dále jen „objednatel“ na straně jedné)

(

a

2

Zednické práce Josef Ibl
Vojkovice 178, 277 44 Vojkovice

se sídlem:
bankovní

spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

51-6479530237/0100

IČO:

01792041

zastoupena:

Josefem Iblem

(

dále jen ,, zhotovitel“ na straně druhé)

(

Objednatel

k

a

zhotovitel dále též označováni jako ,, smluvní strany

plnění zakázky s názvem

„,

“

)

Oprava hřbitovní zdi v obci Hostín u Vojkovic“

tuto

( dále

Smlouvu o dílo na stavební práce
(

dále jen „smlouva“

)

k

Předmět smlouvy

L1 Předmětem

smlouvy

níže uvedené dílo řádně,
je závazek zhotovitele provést pro objednavatele
včetně
vad
bez

tj.

dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované,
zejména
všech objednavatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

v

a

nedodělků,

12

Objednavatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené
dílo zaplatit, a to za podmínek
v termínu touto smlouvou sjednaných.

£3

Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen
kvalitě.
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu

a

a

a

specifikací díla. Jsou mu známy
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou
realizaci díla a disponuje takovými
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle
článku VI. této smlouvy.

k

£5

Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě
zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

JI.

Předmět díla

8
22

Předmět díla spočívá v provedení činností spočívající v opravě hřbitovní zdi v obci Hostín
Vojkovic dle domluveného rozsahu.

u

a

včasnému
Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému
této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky.
provedení díla tak, jak je popsáno

v

Hl.

Doba a místo plnění

DE Místem plnění je hřbitov v obci Hostín

u

Vojkovic na p.č. 101/1 a p.č. 100/1 v k.ú. Hostín

u

Vojkovic.

32

Termín předání a převzetí staveniště je 15.6.2020

33. Termín zahájení stavebních prací: do

7 dnů od

převzetí staveniště.

3.4. Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se stanoví
nejpozději na 12.10.2020.

35

Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě této smlouvy s výjimkou vyšší moci a
přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání,
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (zemětřesení, záplavy, apod.). Za
případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných
v době uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm,
za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla
plněna.

IV.

Kontrola provádění

díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími
oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
4.3. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla)
odsouhlasení a kontrolu.

,

které budou dalším postupem zakryty, zajistit

V.

Předání

a převzetí díla

a

převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno nejpozději ve stanoveném
DL Předání
termínu.
D2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se
této smlouvy,
způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu
považuje dílo dokončené,
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

z

tj.

53. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.4. Objednatel provede prohlídku díla na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že
předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu vyplývajícímu z této smlouvy,
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém
to, že objednatel dílo nepřevzal.
případě se má

za

ba

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele
k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.6. Oznámení

o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které

objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

S

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené

vady

ve lhůtě dle článku

5.8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

IX.

této smlouvy.

VI.

Cena a platební podmínky
6.1. Cena za provedené dílo je stanovena jako cena pevná,
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny služby a dodávky, které nejsou výslovně
uvedeny, ale zhotovitel , jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné
k provedení díla.

tj.

i

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku
úkony je stanovena takto:
151.320

Kč

včetně

II.

této smlouvy a další s dílem související

DPH

63. Cena v odst. 6.2. tohoto článku je stanovena

v souladu s

cenovou nabídkou.

6.4. Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu k opatření potřebného materiálu a zahájení prací. Fakturu
za doplacení zbylé částky vystaví zhotovitel po dokončení prací.

65

Faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6.6. Faktury jsou považovány za zaplacené okamžikem odepsání příslušné částky
ve prospěch účtu zhotovitele.

z

účtu objednatele

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran
725 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je

k

provedení díla

potřeba.

72. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat příslušné části

díla a

upozornit

objednatele bez zbytečného odkladu zjištěné vady a nedostatky a sdělit mu zjištěné vady a
nedostatky a sdělit návrhy na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu
na

plnění.

Z

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění

plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou

kvalifikací.

74. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které

by mu

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny
stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

ZD Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.

76

případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke
škodě na této části díla.

V

ZZ Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost
provedení díla.

za účelem

řádného

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že po každém jednotlivém provádění stavebních prací uvede dané místo
a jeho okolí do původního stavu, zejména provede úklid.

VII.

Staveniště

81

Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém
zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

provádění prací a plochu pro

k

a

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami v souladu
s dalšími požadavky objednatele. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem.

IX.

Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

2

díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 12 měsíců od předání bezvadného
Záruční doba běží ode dne předání
převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

a

9.2 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo

při předání

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

93

a

Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku

vady

díla

uplatňuje.
X.

Nebezpečí škody
10.1

.

Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených
k jeho provedení na staveništi.

10,2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo
s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí
převzetí díla a vyklizení staveniště
na staveništi přechází na objednatele po předání
zhotovitelem.

a

XI.

Ukončení smluvního vztahu
zákoně
v
porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení 2001

JEL Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy
této smlouvě a dále z podstatného
občanského zákoníku.

v

112

z

důvodů uvedených

$

,

a násl.

ze

strany zhotovitele se považuje zejména prodlení
podstatné porušení této smlouvy
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení
její nesplnění ani v dodatečné
jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy
to,
přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má
dnů.
od
této
5
smlouvy ze
Odstoupení
že dodatečná lhůta je přiměřená , pokud činila alespoň
sankce
jeho
uložením
není
jakékoliv
s
tíži.
spojeno
strany objednatele
Za

a

za

k

1L3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o
záhlaví
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy se považuje za doručené 10.
dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí
odstoupení druhou smluvní stranou.

v

XII.

Závěrečná ustanovení

jí

IE

založené občanským zákoníkem.
Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.
Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis , který bude v průběhu doby
trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat ( nabude účinnosti) předpis nový, který jej
uhradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným
aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

122

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje oznámení učiněné
telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno
listinné podobě.
předáno písemně

1235. Při

i

v

12.4. Tato smlouva

125

je platná a účinná dnem jejího

a

podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech,
jedno vyhotovení.

z

nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel

12.6. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V

Za

Hostíni

u Vojkovic

dne

MÁ

objednatele:

Ve Vojkovicích

Za

dne ...£.<.

zhotovitele:

notké:

18.

ZEDNICTVÍ

Josef

Vojkovice 178
W: $179R041 tel: 775 38 37 74

Obec Hostín

u Vojkovic

Kateřina Beranová, starosta

Zednické práce Josef lbl
Josef Ibl, zhotovitel

