SMLOUVA O DILO
uzavřená dle
ust. $ 269 odst.2 Zák' č.513/1991Sb., obchodníhozákoníku,v platnémznění
MEZI:

L
smluvní strany

objednate|: obecspešov
se sídlemspešov22, 679 02 Rájec - Jestřebi
lC.'7028'7066
DlČ: Cz.7o28.7066
bankovníspojerrí:
Českáspořite|na,
a's.
úěetč:1899444359/0800
zastoupenMgr' IvanouHolomkovou'stalostkouobce' tel.5ló 433 795
ve věcechběžného
plt]ěnísmlouvY:lng' ota Semotam,místostalosta
obce
'795,
tel. 516 433
602769 274
ěíslosmlou\Yobjed.atele: 01/15
a
zhotovitel:

Inženýrské
staYbyBrno' spol' s r.o.
se sídlemHudcova]50/72'62100 Bfio
I C :4 l 6 0 1 6 4 5
DlC. C24160164s
ba'lkovníspojení:
Komerční
banka,a's.Bnro-PodPetfovem
úěetě': 1008843-621/0l00
zapsándne6.9.l99] v obchodním
rejsťíkuu KS v Brně,oddilC' vložka2209
zástoupen JiřímLutonskýn,jednatelema ředite]ern
spoleěnosti
K podpisusmlou\,yjeoprávněn:Jiří Lutonshý'jednatela ředitelspolečnosti
ve věcech technických:
lng' otakar schelle'ředite]stavební
divize,te]:602,793426' 544 509318
Ing' Zdeněksend]er,vedoucí\.ýroby,te|.54450932'l' 602788 649
RomanMaláč,stavbwedoucí'
tel.:602 754 404
číslosmlouvyáotovite1e:2376n015

tr.

..,
(1)Předmětem
té1o
,-'"'"".;"l,iil"T!liTiiJ]on*",nuu*h
komunikaci
spešoY

Uliceuradnice-odSkaroupkovýchkŽel.piejezdu,Ulicektočně-vjezdyavstupyuZaor4lů,
Ulice k točně- cbodníkod Chlupůke l(Ibům'Pěšíkomunikaceu hasičské
zbrojnice
(dálej en ,,dí|o..)
(2) Přesnýpopisdila:
DiJo bude provedenopod]ezadávacichpodnínekveiejnézakázky,ý Jejímž
rámci je uzavíIánatato
smlouvao díIo'

je piednětemtétosmlouvy,jsou specifikováryv položkovém
lozpočtu,kteÍý
Práce,jejichžprovederrí
tvoři Ďří]ohuté1o
srnlouw.

m.

Teťminypřov€ d ení díIa
(1) Provádění
dilabudezahájeno
1-l].20]5
(2) Prováděnídílabudeukončeno
20.12'2015
v piípaděnepříznivých
klimatickýchpodmínek
do 3l.5.20l6

ry.

.

cena díla

(l) Cenadílabyla dohodousmluvníchstraDstanovena
na

k žel.přejezdu
Ulice rrradnice- od Škaroupkovýcl]
Ulice k točně vjezdya vstupyu Zaoralů
Ulice k točně. chodníkod chlupůke kbůll1
Pěšíkomunikaceu hasičské
zbrojnice
celkem cenabez DPE
DPH2I%
ce|kemcena vč.DPH

229 788,00Kč
17 094'00Kč
17952ó'00Kč
81 185'00Kč
507 593,00Kč
106594'53Kč
6|4 |87,sJKč

(2) TatocenajenejÚšo přípustnáa nelzeji zlÍšjtani pod vlivem zÍněnycen vstupůnebojiných
změn v rozsahudíla
vnějšíchpod.níDek'Ke zlněně ceny můžedojít pouze v případědodatečných
pokud
pruběhu
prcvádělrí
odsouhlasených
oběmasm]uvnimistranaminebo
v
díladojdeke změněsazeb
daně z přidanéhodnory'
(3) Cenazahmujeveškeré
nákladya vedlejší
výkonynutnék řádnémuprovedenidíla'

Splatnostceny
(1) objednateluhÉdísmluvnícenu na základě faktury lTstavenézhotovitelempo řádném
předánía převzetí,na ák]adě soupisuskuteěrrě
píovedených
prací
provedení
dila a pojeho úspěšném
potvrzeného
oběmasmluvnímishanami'
(2) ve faktuřebudeuvedenlozpis na objekty(viz bod IV'(1)).
(3)Faktumje daňovýmdokladena musíobsahovatveškeré
ná]ežitostí
d|ezáko11a
č.23512004
sb', v piatném
znění.
(4) objednateljeopráVněnvrátitfakturuzhotovÍel;aždo datajejísplatnosti,jestliže
obsahuje
neúplné
nebo.epmvdivéúdaje.
Zhotovite]je povinenfakturuřádně opmvita doručitjiobjednatelj
s
novou]hůÍou
splatnosti'
(5) Fakturaje splatná do 30 dnůodjejího doručení
objednateli'

vr.

Předání staYeniště
(1) objednatelpředázhotovitelistaveniště
prováděnídí]a,a to ve stavu
do 3 dnůpřed zahájením
pro provedení
způsobiJérrr
díJa.
(2) o předánístaveDiště
uěinízhotovite]ápis do stavebního
deníku.NebudeJi dohodnutojinak,
poťobnédoklady pro zahájení
současněs předánímstave'ištěbudou áotoviieli předány i veškoré
prováděnídíla,zejménastavebnipovoleDí'PŇhlídka staveniště
bude provedenav souladu s VDP,
č ] ]. 1 ' ] .

(3) Zhotovjteljepovin€ n seznámitse před zahájením
prcvádělrídílaS roznístěnínpodzem ích
provádě]rí
vederrí
a v průběhu
přeloŽitneboclrrárit'aby v pfiběhu plovádění
dí]ajevhodnýmzpůsobem
dílanedošlokjejich poškození.
(4) Povo]enipotřebnák užívání
pozenrních
komunikacía ostahrích
veiejnýchploch dotče]1ých
prováděirím
dílajezhotov;telpovinenopatřitna vlastlrínáklad'
(5) Jestližev souvislostise Zahájením
praci na staveništi
a s prováděnimdílabudenutnéumístit
nebopřemístitdopravníznačky
dle předpisůo pozemních
konunikacícl\zajišťuje
|o|oroYněžzhotovitel
na svůjnáklad.
(6) Zhotovitels9 zavazujena svéniíkladyudržova1na
slaveništipořádeka čistotua v průběhu
jeho
pťovádění
dílaodstraňovat
odpadya nečistoty
čjnností
vznik]é'Dojdeli v průběhuprováděnídí]a
přilehlýchkomunjkací
ke znečiš|ění
nebojinýcb ploch,je zhotovitelpovinenznečištění
odstranitna své
náklady a bez zb}tečného
odkladu'Rovněžje zhotovitelpovinenodstranitna svénáklady i veškelá
poškození
takovýchkomunikacínebop]och,variklá v přímésouvislos1i
s činností
zhotovÍele.
(7) Zhotovitelje povinendodrž-ovat
poámí
předpisy'ReŽin
veške.é
bezpečnostlrí,
a lrygienické
staveištěseřídís14r}hl'č.13711998Sb''oobecnýchtechnickýchpožadavcicbnaÚstavbu'
VII.
stav€ b ni deník
(1) ode dne pievzetístaveništěje
zhotovitelpovinenvéststavebnídeník,do kteréhojepovinen
zapisovatveškeÉskutečnosti
rczhodnépŤop]něnísm1ouvy,zejrnéna
posílpup.ací
údajeo časovém
případďch odchylekod projektoYé
podmínky,
a o jejich.iakosti'zdůvodnění
k]irnatické
dokumentace,
pro posouzeníprůbělrudíla orgány súfuíSpIá\Y pro účelystátního
apod.' a dále údajepotřebrré
právnímipředpisystavebnílro
dohledua dalšíclr
činností
uložených
(2) Zápisy do stavebního
deníkučiniosobapověřenázhótovitelem,a to vždyv den,kdy nastaly
skutečnosti,
kteréjsou předmětemzápisu. Dále mohou do stavebního
deníkučinitápisy opráVnéní
zaměstnancjobjednatelea zpmcovate]eprojektovédokuňentacea opřávněnéorgány sLátnísprávy'
pojednompro každousmluvnístranu'
DenníZápisyse vyho1ovuj
íve dvoustejDopisech,
(3) objednate]je povinen sledovatobsah deníkua je oprávněndle potřeby přjpojovatsvá
slanoviska.
(,Í)JestliŽejek dennímuzáznamupohlebné
starrovisko
druhésm1uvní
strany,nusí bý do deníku
zapsánodo tři dnů.
(5) Zápisy ve stavebním
deníkune]zev žádnéln
případěpovaŽovat
za změnusmlowy'
(6) Zhot(jvitelje povinen archivovat denik po dobu deseti ]et od Dabýi právni moci
popř.odednepředánía převzetídíla'
ko]audačnjho
rozhodnutí,

vm.

Technickýdozor
je oprávněnkontrolovatdodržováníprojekÍu,technicbých
(1) Technický dozor objednate]e
předpisůa roáodnutí veřejnoprávních
lroreln,ýnluvníchpodníneka pŤávních
orgánťl.o tÍsledcích
kontro]provádi zápis do stavebního
deníku'Zhotovitelje povinenčinitneprodleněveškerápotŤebná
opaťeník odstraněníq.tknu!ých závad.
jestljžetak nemůže
(2) Technickýdozor je oprávněnnaříditpřeíušení
pťací,
okamžitěučinit
opúvnělrýzástupce zhotovitelea jestližeje ohroženabezpečnostdí]a,zdraví nebo žiYoty osob
nasla\eniŠii
nebohro,/|.Ii.iine
\áŽnénebe/peč|'
(3) TechnickýdozorneníoprávněDke kontrolea zásahům
do hospodářské
činnostizhotovite]e'

IX.
Dalšípovinnostismluvníchstřan
(1) Zhotoviteliepovinenpoužít
materiályv sou]adlls platnýnitechnickýmipředpisy.
(2) Zhotovi1elodpovídáza to' žemá p]atnouceltifikaci'
(3) Zhotovitelje povjne| vyzvat objednateleke korltrolevšechprací,kterénají bý zakry.ty
nebo se stanounepřístupnýni.
Výzva ke kontrolelnusíbÍ písemná,
nejnárčdva pmcovnídny předom.

kont.oluna své
v případěporušení
tétopovinnosfijezhotovitelpovinenumožnitobjednatelj
dodatečnou
nák]ady.Kontřo]ase provádív souladus VDP, čl-36l-392.

x.

Předání a převzetídi|a
(l) Zhotovite]ozláni objednate1i,
připravenok předání,
kdy bude dí]obez vad a nedodělků
a to n€ j méně 15dnůpředem'u pracínetrvajících
délenež3 něsícepak 4 dúypředem'
(2) Zhotovitelv souči'nos1i
přejímky,najehožzákladě
s objednatelem
vypracujíhaÍnonogŤam
budezahájenopředávacířízení(3) U předávacíhořízeníj e zhotovitel povinen doložitveškerépotřebnédoklady, a to zejména:
. ápisy o provedených
Íevizních
a přovozníchzkouškách,
. ápisy o kontrole pracía konstrukcízakl.tých v průběhuprováděni dila,
. .larebnidenik,
. průkazykvaliq,sbvebníchmateÍiálů
a stavebních
dí]ů,
. 2x projektovoudokunentaci skutečného
provedenístavby,
. geodetické
provedení
zaměřenískutečného
stavby'
(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvřze o předávacím pÍotokolem ryhotov€ným
za součinnosti
obou smluvníchsiran.V předávacímprotokolebnde rovněžuvedeno'do jaké dobyje
Nenili
áotovitel povinen\Yk]iditstaveniště
a uvéstho do stavus.jednaného
v projektové
dokumentaci.
lhůtauvedena,jezhotovitelpovinenlrykliditstaveniště
do pětidnůodednepředánídíla.
(5) Dílo budepředánobez vad a nedodělků'

).
Zářuka na dílo
(l) Zhotovitelpřejímána provedené
dilo tutozáruku:
. záručnidobačiní48 měsíců
a začíná
běže1ode
dneDředárídíla.
. zhotovitelprohlašuie,že díJobude provedenov souladuse smlouvoua platnýÍnitechnickými
k užívání
k obvyklémuúčelu
a právnímipředpisya žepo dobutrváníáručnídoby budezpůsobiJé
právních
a technichýchpředpisů.
a zachovási po tutodobuvlastnosti'kteÉrná mítd|eplatných
(2) objednat€ l je povinenzjištěné
vady reklamoYat
u áotovit€ l e písernně
, a to ve lhůtějednoho
měsíceode dne, kdy je zjisiil. V rcklamaciobjednateluvede,o jakévady se jedná' jak se projevují,
popi.\ jďe Ihůre
poŽadujejejich
odstraneni'
(3) objednateljeoprávněnzvolit,zda požaduje
odstřanárívad čipiiměřenous]evuz ceny'
(4) Zhotovite]je povinen do desetidnůod donrčení
reklamacepísemněoznámit objednateli,
jakých
zda reklamaciuznáváčine a z
důvodů.
Pokud se v tétolhůtěne\,Íádří,má se za to' žeumává
řeklamaciv plnémrozsahu.Pokud objednatelzvolí odstranění
vad, je zhotovitelpovinenje odstranit
bezplatněve lhůtědohodnutés objednatelem'
(5) Zhotovitel se zavazujepos]q'tnoutobjednatelina tu částdíla,na kterébyly odstraněnyvady
dílav rámci áruky za dílo,dodateěnou
áručnídobuv délcejednohoroku ode dne předánía převzetí
částidíla s odstraněnýmivadami. Toto ustanoveníse uplatnív případě' žek odstraněnívady dila dojde
ve lhůtěkatši nežjedeD
rok předkonce|nběhuziíruční
lhůtydletohotočl'Xl', odst.(1),prvníodŤážka.

xll.

Da|šíujed ání
(1) smluvnístranyse zavazují,žebez předchozího
písemného
sotthlasudruhéshanynelyz.adí
ťetímosobámtechnické
ani obchodníirrformace
druhésbany'kterése dozvědělyv souvislostis plněním
dle tétosmlouvy.
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(2) Zhotovite]se zavazujepostupova1
při plněnítétosmloulY s odbomoupéČi
a zavazujese
píávnía technicképředpisya ostatnípodmín]g/
dodržovat
uložené
mu smlouvouneboveiejnoprávnimi
tatoustanovení|
orgánya dále zejména
zák. č'26212006Sb.,zákoníkupráce,v platném
zněni,
$$ 100a následujicích
.
nařízenívlády č.495/200]Sb-' kt€ r ým se stanovírczsah a bližšípodmínkyposkytování
pIacovních
prcstl'edků,
osobníchochranných
mycich'čisticích
prostředků.
a dezinfekčních
naŤízení
vlády č.]78/200iSb.' kte.ýmse stanovípodmínkyochŤany
při
zdravízaňěstnanců
prácive zněnínařízení
vlády č.523/2002Sb.'
vyhláškuč. 591/2006sb., o b]ižších
práce a
minimálníchpožadavcích
na bezpečnost
ochranuzdravi při práci na staveništích
píacovniků
tak' aby byla zajištělrabezpečnosl
áotovitele a třetíchsubjektůa aby nebyla ohrožována
provozua bezpečnost
provozupěších
bezpečnost
sjlničního
po ce]oudobuprovádálídíla.
(3) Zhotovitelje povirrenupozornit objednateleihned na nesprávnostjeho pokynůnebo
podkladů.jinak
odpovídáobjednateli
za škodutímzpůsobenou'
(4) Zhotovitel prohlašuie,
žc má oprávněník činnostiv rozsahutétosmlouly a je účasten
pojištění
z odpovědnosti
za škoduvznik]oujinému
v souvislostis rea]izací
díla.
(5)Vyp]yneli běheÍnpřípra.Vy
či realizacistavby,jejížzhotovení.je
předmětemtétoýIloulT'
povinl1ostzřídit koordinátoradle zák. č.309/2006Sb., zavazujese zhotovitel,že tak uěinína svůj
náklad' Snluvní stŤanyse zavazuji uzavřit dodatek ktéto smlouvě obsahujícipřílohu se všemi
nezb}'tn)'Íni
údajio Láko\é|n
koordináIoro\
i'
(6) Zhotovite]neníopráv!ál převéstsvá práva a závazky z tétosmlowY na třetíosobu.PIáva
i povirrnosti
ze smlouvypřechliejína plávnínástupceoboustran.obě stranyjsoupovinnyinfonnovatse
navzáiem o takoÚch změnách'
(7) Zhotoviteliobjednateljsoupovinni se navzájeminformovato tom' žese dostalido úpadku
ve snyslu s 1 zak' č' 328/|991Sb., resp' $ 3 zik. č. 182/2006sb.' insolvenčního
ákona účinného
od 1.7.2007'nebo byl najejich majetekproh]ášen
konkursnoboje ploti nim vedenoiizeni o nuceném
(8) Budeli v průběhuprováděnídíla zhotovitel zasal]ovatdo i ženýs]qýchsítíuložených
v silDičnínpozemku,na němŽ je dí]o prováděno,je povinen nuhlézásahy s majiteli těchto sítí
samostatně projednat' o takové skutečnostije povinen předem informovat objedlratele
a odsouhlasits nímdalšípostup'K uvedenému
následrrémujednifui
s maiitelisitíobiednatelzhotovitele
tíntovýslovnězmocňuje'
XI]I.
odstoupeníod smlouvy
(1) PŤoúče|y
odstoupení
od sm]ou\ryse za podstatné
ponšenísnlot]W ve slnys]uustanover]í
platném
345
odst'
2
zák.
č'
513/i991
Sb''
obchodního
zákoniku,
v
zněni,považuje:
$
. vadnostdílajižv průběhu
jeho prováděni,pokud zhotovitelna písenmouvýzvu objednatelevady
neodstranive lhůtěÚzvou stanovené,
. plodlenízhotovitelese zahájením
nebodokoDčením
plováděnídí]ao vícenež20 dni'
l prodleníobjeď1ateles předánínstaveniště
plo plněnísmlouvyo více
nebo materiálůpodstatných
než20 dní'
. úpadekobjednatele
nebo ňotovitele ve smys]u$ 1 zák. č.32811991Sb.' o konkursua qrovn2inl,
znění,prohlášení
v platném
konkursunebozabájenířizenío nuceném
\ryrovnání,
resp.úpadekdle s
3 zák' č.182/2006sb.' ilrsolvenčDiho
zákonaúěinného
od ].7.2007.
(2) Účinky odstoupeníod sm]ou\Ynastávajív těchto případechdnem doručenjoznamenio
odstoupení
druhésmluvnístřaně.

xrv.

Sankce
opozdis platbouceny di]a,.iepovinenuhraditáotoviteli
. (1) Jestliže5e objednatelbezdůvodně
úl.okz prcdleníve výši0,05%z ceny dila za každýdenplodlení.

(2) v případě p.odlení zhotovite|e s dokončenímdíla nebo s jelro předránímbez zzviněli
objednate]€ je áotovitel povinen uhladit objednateli snlu\Ťí pokutu ve \.ýši 1 000 Kč za kaŽdý den
prodIení.
(3) Při plodlenízhotoviteles odsÍŤaněním
vady dílaje zhotovitelpovinenuhraditobjednat€ l i
smluvnípokutuve v.ýši0'05yoz peny dila zakaždý den prodlení.
(4) v případěprcdlenízlrotovite]e
povinen
s vyklizenímstaveniště
dle čl.x. odst.4je zhotovi1el
zaplatitobjednatelismlu\'nípokutuve výši i .000'-Kčza každýdenprodlení.
(5) V případě,že někteŤáze sm|uvníchstran porušísvépovinnostidle čl. XIl', je povinna
zaplatit dÍuhéstraněsmlu\,nípol'.ufuve \"ýší10.000,-Kč za každétakovépolušení.
(o Nárokf na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením úroki
z prodlenínebo smluvníchpokut.

' xv.

závěrečnáustanov€ n í
(1) V přípádechzde ne\,rymercných
se postupujezejménadle Všeobecných
dodacíchpodmínek
pozemlích
staveb
komunikací,rydaných MD ČR čj' 20648/95-2]0ze dne 27.ó.1995,ve spojení
se Zvláštnímitechnick.ýmia kvalitativnímipodmínkamistavby' Hospodďení s výěženýmmateriálemse
řídísměmicíobjednatelepř€danou áotoviteli před uzavřenímtétosmlou.lY.
(2) obě strany se dohodly' že pro vztahy pl1'rroucíz tétosmlou\y a neupravenév záhlaví této
smlou\y se použijíostahíustanovení
obchodníhozákoníkua není-lijich, pak se použijíustanovení
oběanskéhoZákoníku.
(3) Tuto sm|ouvu lze měnit pouze čís|ovanými
dodatky,podepsanýmioběma sm|uvními
stranami,
(4) snlouva nabýváplafuostia účinnosti
dnemjejíhopodpisuoběmasmluvnjĎistranami.
(5) obě stranypŤohlašují,
že si smlouvupřečetJy,
s jejímobsahemsouhlasía žebyla sepsána
pravé
prosté
na zíkladějejich
a svobodnévůle,
omylu.
(o smlouvaje lThotovenave čryřechexemplářích,
z nichžkaždýmá platnostoriginálua každá
po dvou.
smlu\''rí
stranaobdrží
(7) Nedílnousouěástí
smlou\ryjsoupřílohydle textosmlou\y.
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