O
SMLOUVA

OBJEDNATEL:

ObecHostín u Vojkovic
Obecníúřad Hostín u Vojkovic 80
277 44 Vojkovice
IČ: 00662291

ZHOTOVITEL:

s.r.o.
Podřipská 992
278 01 Kralupy nad Vltavou
Pošta: Štefánikova 652
278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 27111814
JENE|—

DÍLO
DIČ: CZ27111814

1.

„

.

Obsah smlouvy, předmět plnění

Zhotovitelse touto smlouvou zavazuje pro objednavatele provést dílo: „Oprava chodníku podél
silnice 11/101, Hostín u Vojkovic.
Objednatelse zavazuje zaplatit zhotoviteli za předané dílo cenu, jejíž výše je spolu se způsobem
úhrady popsána dále v této smlouvě.

JI.

Doba

„

„

dokončení díla a místo předání

je

Zhotovitel zahájí práce na zhotovenídíla dle dohody. Předpokládaný termín zahájení prací
1.6.2020. Dílo dokončí a předá objednateli řádně zhotovené do 1.8.2020.
Místem plněníje chodník na p.č. 486/2; 486/38; 492/5 v k.ú. Hostín u Vojkovic, okres Mělník.

Ii, Cena za kompletní provedení díla

.

Objednatelzaplatí zhotoviteli za kompletní provedenídíla cenu, jejíž
dohodou smluvních stran takto :

Celkem bez 21% DPH

slovy:

Kč

celková výše

je stanovena

422.220,00,-

čtyřistadvacetdvatisícdvěstědvacetkorunčeských

Sjednaná cena vychází z Položkového rozpočtu stavby, který je součástí této smlouvy, ve kterém
jsou uvedeny ceny jednotlivých prací.

.

se pro účely této Smlouvy považují náklady vzniklé po termínu předání cenové
nabídky zhotovitele, popř. po uzavření Smlouvy, způsobené zejména:

Za vícenáklady

a) rozšířením rozsahu

předmětu díla na základě požadavku objednavatele. Stávající rozsah je určen

v Položkovém rozpočtu stavby.
b) změnami objednavatelem požadovaných materiálů a výrobků daným rozpočtem v Položkovém
rozpočtu stavby.

IV.

.

Platebnípodmínky

Objednatelzaplatí zhotoviteli částku 422.220,- bez DPH do 14 dnů ode dne převzetídíla
objednavatelem.

V.Provádění díla
.

„

Veškeré práce a činnosti při provádění díla zajistí zhotovitel podle všeobecně uznávaných
technologických pravidela při dodržení odpovídajících zákonných a technických norem.
Zhotovitelje povinen upozornit objednavatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcípřevzatých od objednavatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedenídíla,
jestliže mohl zhotoviteltuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věd
či pokyny překážejív provádění díla, je zhotovitel povinen jeho prováděnív nezbytném rozsahu
přerušit do doby výměny nebo změny pokynů ne bo do doby písemného sdělení, že objednateltrvá
na prováděnídíla s použitím předaných věcínebo pokynů.

VI. VÍCEPRÁCE

.

.

.

v

Případné vícepráce malého rozsahu, které vyplynou
průběhu stavby, budou včetně ceny, jež se
Položkového
odvíjíod
rozpočtu stavby, odsouhlaseny objednavatelem.
Vícepráce většího rozsahu včetně ceny a termínu plnění odsouhlaseny dodatkem této Smlouvy,

nebude-li dohodnuto jinak.
Cenaza vícepráce není obsažena v ceně díla dle článku III., odst.1. této Smlouvy.

Vll, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA
.

.

Zhotovitelje oprávněn vyzvat objednavatele k převzetí díla ihned po dokončení.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku nadílo se záruční dobou v délce 48 měsíců na materiál a
24 měsíců na ostatní práce a dodávky, ode dne převzetí díla. Záruka se nevztahuje na škody
způsobené neodbornou manipulací a živelnými pohromami.

VIII. SMLUVNÍ SANKCE

„

.

kalendářní den prodlení se splněním dohodnutého termínu konečného předání díla může
zhotoviteli
být
předepsána pokuta ve výši 0,1% z ceny díla.
Za každý den prodlení se zaplacením platby je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodleníve výši 0,1% z ceny díla.
Za každý

IX.

Další ujednání

Předáním staveniště přebírá zhotovitel veškerou odpovědnost za bezpečnost práce svých

1.

pracovníků.
2. Zhotovitel

prohlašuje, že má plnou způsobilost a kvalifikaci k provádění díla dle této smlouvy.

X.

Ukončení smlouvy

mohou od této smlouvy odstoupit jen tehdy, pokud druhá ze smluvních stran podstatným
způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde
k nápravě situace.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy před úplným provedením díla se
vypořádají tak, že objednatel uhradí zhotoviteli dle této smlouvy určenou cenu prací prokazatelně
provedených na díle a dodávek materiálů prokazatelně zabudovaných do okamžiku zániku
1. Strany

smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby.
. Tato smlouva může být měněna pouze podepsanými písemnými dodatky obou smluvních stran.
3. Vztahy mezi smluvními stranami neřešené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního

1. Nedílnou
NM

zákoníku.
dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
4. Smlouva je vyhotovena
Výtisku.
5. Smlouva je platná a účinná dnem, kdy ji podepíše druhá ze smluvních stran.

ve

V

Hostíni u Vojkovic

V

Hostíni u Vojkovic

dne 25. května 2020

dne 25. května 2020

IČ: 2711014
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