
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č . 8912012 Sb., občanského zákoníku v platném 
znění na realizaci stavby 

Místo pinění: Náměšť  nad Oslavou 
Č íslo smlouvy objednatele: 
Č íslo smlouvy zhotovitele: 19210380 
Císlo zakázky zhotovitele: 16474 

Název díla: 

Náměšt' nad Oslavou, ulice Jiráskova, kabelové rozvody ve řejného 
osvětlení 

Objednatel: Město Náměšť  nad Oslavou 
Masarykovo nám. 104 
675 71 Náměšť  nad Oslavou 

Zastoupený: Vladimírem Mě rkou, starostou 

Osoby 	jednat: _oprávněné 
ve věcech smluvních: Vladimír Mě rka, starosta - 

ve věcech technických:  

00289965 
bankovní spojení:  
iČ : 
DIČ : CZ00289965 

Zhotovitel: ZMES, s. r. o., 
Sadová 82911, 674 01 T řebíč  
Zapsaná v obchodním rejst říku vedeném u Krajského soudu v Brn ě , 
spisová maČka C 4034 

Zastoupený: 	 1 Ing. Vlastimilem Bárem, jednatelem  

Osoby _oprávněné_jednat: 
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bár, jednatel  

43371833 
bankovní spojení:  
ve věcech technických: 

lČ : 
DIČ : CZ43371833 

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

P ředmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy 
a závazek objednatele dílo p řevzít, jestliže p řejímací řízení prokáže, že dílo je 
způsobilé pinit účel, kterému má sloužit a spl ňuje veškeré projektované 
kvantitativní a kvalitativní parametry a zaplatit cenu za provedení díla podle této 
smlouvy. 



Dílem se pro ú čely této smlouvy rozumí dodávka a montáž kabelových rozvod ů  
ve řejného osvětlení v Náměšti nad Oslavou v ulici Jiráskova v dohodnutém 
rozsahu a dle specifikací uvedených  v projektové dokumentaci vypracované 

cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2019. 

2. ČAS PLNĚNÍ 

Zahájení prací a dodávek: 	 květen 2019 
Ukončení prací a p ředání díla: 	do 30.09.2019 

Objednatel písemně  p ředá zhotoviteli staveništ ě  po podpisu smlouvy. 

3. CENA 

Cena za zhotovení díla v rozsahu dle Č l. 1. této smlouvy je stanovena ve 
smyslu zák. Č . 52611990 Sb., o cenách v platném zn ění. Tato cena obsahuje 
veškeré práce a dodávky nezbytné k realizaci díla. Cena je stanovena za celé 
pinění díla, a to jako nep řekroč itelná a nejvýše p řípustná po celou dobu provád ění 
díla. Cena m ůže být změněna pouze v souvislosti se zm ěnou sazeb DPH č i jiných 
daňových p ředpisů , majících vliv na cenu p ředmětu pinění. 

Celková cena díla: 	 401 045,00 Kč  
DPH 21%: 	 84219,50 KČ  

Celková cena díla vč . DPH: 	485 264,50 Kč  

DPH bude ú čtováno dle platných zákonných p ředpisů . 

V p řípadě  požadavku objednatele na rozší ření zakázky, p říp. provedení 
víceprací, budou tyto ve stejné cenové úrovni, jako p ůvodní nabídková cena. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
Dílo bude financováno jednou konečnou fakturou (daňovým dokladem), kterou 

vystaví zhotovitel na základ ě  protokolu o p ředání a p řevzetí dokončené stavby 
bez vad a nedodě lků . 

Faktura bude vystavena se splatností 30 dn ů . 
Objednatel si vyhrazuje právo néuhradit fakturu v p řípadech, kdy nebudou 

spiněny podmínky dle Č l. 6. 
Povinnost zaplacení faktury spiní objednatel dnem p řipsání p říslušné částky na 

účet zhotovitele. 
Smluvní strany se dohodly na bezhotovostní platb ě  objednatele na ú čet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli penále za prodlení s termínem 

dokončení díla ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny díla v četně  DPH za každý 
započatý den prodlení. 

V p řípadě  prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky včetně  DPH za 
každý den prodlení. 
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5. SPLNĚNÍ DODÁVKY 

Dodávka bude považována za spin ěnou na základě  oboustranně  podepsaného 
protokolu o p ředání a p řevzetí dokončené stavby bez vad a nedodě lků . 

6. FAKTURACE 

Každá faktura zajiš ťující úhradu musí obsahovat: 
- vlastní č íselné ozna čení faktury 
- číslo smlouvy 
- p ředmět dodávky 
- obchodní firmu a sídlo zhotovitele 
- název a sídlo objednatele 
- označení peněžního ústavu, číslo ú čtu a kód peněžního ústavu zhotovitele 
- částku k úhrad ě  a údaje o DPH 
- další náležitosti vyžadované Zákonem o ú četnictví a Zákonem o dani z p řidané 

hodnoty v platném znění. 
Objednatel je oprávn ěn p řed uplynutím lh ůty splatnosti vrátit bez zaplacení 

fakturu zhotoviteli, pokud neobsahuje některou náležitost, nebo má jiný 
nedostatek v obsahu. Ve vrácené faktu ře musí být vyznačen d ůvod vrácení. 

Lh ůta splatnosti běží znovu od doru čení opravené faktury. 

7. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 
Dokumentace skute čného provedení bude po dokon čení díla provedena 

geometrickým zam ěřen ĺm skutečného stavu. Spole čně  s dokumentací skutečného 
provedení budou p ředány i revizní zprávy na dodaná elektroza řízení. 

8. ZÁRUKY ZA JAKOST 
Záruční doba se počítá od data podepsání protokolu o p ředání a p řevzetí 

dokončeného díla bez vad a nedodě lků  a č iní 24 měsíců . 
Tato záruka se vztahuje pouze na práce a dodávky provedené a dodané 

zhotovitelem. 

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
Zhotovitel má povinnost vést montážní nebo stavební deník a tento p ředkládat 

objednateli ke kontrole. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré p ředpisy, p říkazy a smě rnice PO a 

BOZP platné v prostoru staveništ ě  a prokazatelně  zajistit proškolení svých 
pracovníků . 

Stavba bude realizována v souladu s CSN, platnými právními p ředpisy a 
p ředepsanými technologickými postupy. 

Smluvní strany nejsou odpovědny za d ůsledky nespinění svých závazků  včas a 
řádně , je-li p říč inou vyšší moc, a pokud strana nepinící závazky u č inila vše proto, 
aby zásahu vyšší moci zabránila. 

Je povinností stran vzájemn ě  se okamžitě  upozorňovat na okolnosti, které 
mohou negativně  ovlivňovat pinění závazk ů  a to na tolik včas, aby se pokud 
možno zabránilo vzniku škod. 

Nespinění těchto povinností je podstatným porušením smluvních povinností. 
Zhotovitel potvrzuje, že za řízení dodávané dle této smlouvy o dílo je schváleno 

k provozu v CR - dle charakteru dodávky doloží doklady o shod ě  výrobků . 
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Zhotovitel zajistí uložení odpad ů  vzniklých p ři provádění prací (kabely, kovový 
odpad a jiné) na skládky dle podmínek objednatele v četně  skládkovného. 

Zhotovitel projedná postup prací s vlastníky okolních nemovitostí, p řípadné 
uzavírky nahlásí Zdravotní záchranné služb ě  a Hasičskému záchrannému sboru. 
Zajistí dopravní zna čení k dopravním omezením, pr ůběžnou údržbu, p řemisťování 
a odstranění tohoto značení. 

Zhotovitel zajistí péč i o dosud nep ředané hotové objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošet řování a zabezpe čení proti poškození cizí osobou. 

Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí, oznámí zahájení prací správc ům 
inženýrských sítí, zodpovídá za jejich neporušení po dobu výstavby a jejich zp ětné 
p ředání správcům minimálně  zápisem ve stavebním deníku. 

Zhotovitel bude na staveništi po celou dobu výstavby udržovat po řádek. 
Veškeré stavbou dot čené a poškozené konstrukce či povrchy uvede do 

původního stavu. 
Tato smlouva m ůže být měněna nebo dopl ňována výlučně  dohodou zhotovitele 

a objednatele formou písemných číslovaných dodatků  k této smlouvě , 
podepsaných osobami oprávněnými k uzavírání obchodních vztah ů . 

Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podepsání oprávn ěnými 
zástupci obou smluvních stran. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá z obou smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

V Náměšti nad Oslavou dne 4 	 V T řebíč i dne 22.03.2019 

p-6bjednatele 	 za zhotovitele 
Vtdimír Mě rka, staró5ta 	 Ing. Vlastimil Bár, jednatel 
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