
Rémcové smlouva o dilo
C. MUHO-SMLJ130I2019

uzavr'ené ve smyslu § 2586 a na'sl. obéanského za'kaniku
mezi témito smluvnimi stranami:

1/ objednatelem:
Mésto Holice
na adrese Holubova 1, 534 14 Holice
IC: 00273571
zas‘oupené:
ve vécech smluvnich starostou mésta:
Mgr. Ondfejem Vybomy'm
ve vécech technicky’rch:
Petrem Voienilkem. referentem odboru spréva majetku a vystavby mésta
bankovni spojeni: Komeréni banka, a. 5., 61510 uétu 19-1628561/0100

a
2/ zhotovr‘telem:
Opravy komunikaci Zoubek, s.r.o.
se sidiem Na Valech 1031, Sadské 289 12
16: 24838861
DIC: C224838861
zastoupeny: ve vécech smluvnich Michaela Dfimové

ve vécech technickych Michaela Démové
bankovni spojeni: 2662384399/0800

l.
Pfedmét smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za dohodnuté ceny a za déle stanovenjlch
podminek provédét v obdobi 0d 01.05.2019 do 31.06.2019 Opravy qkfl na pozemnl'ch
komunikacich ve vlastnictvi mésta HoIic technologil' "Opravy technologii tryskovou metodou“.

2) Jednodivé Opravy budou objedna'vény telefonicky, emailem nebo osobné u zhotovitele, a to
prostfednictvim osoby uvedené v zéhlavi smlouvy jakoito zéstupoe objednatele ve vécech
technickych.

ll.
Cena a platea' podminky

1) Objednatel se za provedeni konkrétnich dél dle této smlouvy zavazuje platit zhotoviteli
dohodnuté ceny. Cena konkrémiho dila vykonaného zhotovitelem na zékladé objednévky
objednatele bude vychz'azet z jednotkove’ ceny, které éinf:

Opravy technologii tryskovou metodou 3 742,53 Kélt aplikované smési s 21 % DPH

Vjednotkové cené jsou zahmuty veékeré néklady zhotovilele na realizaci dila, zejména
néklady na pfipravné préce, dopravu. vlastm’ realizaci dila, zajiéténl’ pfechodné mistni Opravy
silniénl’ho provozu na pozemnich komunikacich prostfednictvfm pfenosného dopravnl'ho
znaéeni. aid.

2) Pfedpoklédané celkova’ cena diléich plnénl‘ provedenjtch zhotovitelem ve stancveném
obdobi nepfeséhne 250.000 K6 5 21 “/o DPH. Objednaiel si vyhrazuje prévo neodebrat plnéni
v pfedpoklédaném finanénim objemu, popF. pfedpoklédané mnoistvi pfekroéit, a to bez
jaky’chkoliv sankci ze strany zhotovitele,

3) Ceny jednotlivych praci provedenich zhotovitelem budou hrazeny vidy p0 pfevzeu'
konkrétnich diléich dél objednatelem, a to na zélgladé faktur vystavenych zhotovitelem (ve
dvou stejnopisech) se lhfltou splatnosti 30 dnl’ ode dne doruéenl’ objednateli.



Ill.
Terminy rea|izace

1) Zhotovitel se zavazuje jednotlivé konkrétnl’ dilo objednané objednatelem piedat objednateli
v terminu do 30 dnL‘J ode dne pfevzeti konkrétni objednévky

2) la ukonéem’ jednotlivého konkrétniho dila se povaZuje den pisemného pfevzeti tohoto dila
objednateiem 5 11m. Ze jsou odstranény jeho veékeré vady a nedodélky.

IV.
Provédéni diIa

1) Zhotovitel je povinen provédét jednotlivé plnéni na svfij na'klad a na své nebezpeél’ ve
sjednané dobé.

2) Zhotovitel se zavazuje provédét jednotlivé dila v souladu s prévnimi pfedpisy (zejména

zékonem ('3. 13/1997 8b., 0 pozemnich komunikacich), pfisluénymi CSN a daléimi éeskymi

technickYmi normami, které se vztahuji k matefiélflm a éinnostem provédénYm na zékladé

této smlouvy, véetné technickych norem, které nejsou obecné zévazné, a v souladu

s pfipadnYmi rozhodnutimi (:i stanovisky orgénfl vel‘ejné sprévy.

3) Zhotovitel se zavazuje k souéinnosti (koordinaci) se zodpovédnYm zéstupcem objednatele.

4) Zhotovitel se zavazuje provédét dflo svym jménem a na vlastm’ odpovédnost. V pfipadé,

Ze povéfi provedenim éésti dI’la jinou osobu, mé zhotovitel odpovédnost. jako by dflo proved!

sém.

5) vyspravky vozovek a pouiité malen'ély budou vsouladu s postupy dle 6|. 2 TP 96 .

vyspravky vozovek tryskovou metodou“
V.

Zéruka

1) Zhotovitel poskytuje na dila provedené dle této smlouvy zéruku na jakost v délce 36

mésicCI ode dne pfedéni daného konkrétnl’ho dila.

2) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu p0

jejich zjiéténi. V reklamaci musi byt vady popsény a uvedeno, jak se projevuji.

VI.
Smluvni pokuty

1) Obé strany se dohodly na nésledujici smluvni sankci pfi neplnéni této smlouvy:

V pfi'padé, ie zhotovitel nedodrii term in pfedém‘ dila ve smluveném rozsahu, zavazuje se

zaplalit objednateli sankce ve vy'Iéi 0,5 % z ceny dila. za kaidy den prodleni.

Pfi prodleni s L'Jhradou penéiitého plnénl' dle této smlouvyje objednatel povinen zaplatit

zholoviteli sankci ve vyéi 0,5 % z dluiné (:a'stky od data splatnosti dle faktury, 2a kaidy den

prodleni do zaplaceni. Terminem Uhrady faktury se rozumi termin odepséni éa’stky z Uétu

objednatele.

2. Témito ustanovenimi o smluvni pokuté nejsou dotéeny veékeré néroky objednatele na

néhradu ékody zpflsobenou zhotoviteiem dle obéanského zékonl’ku.

VII.
Ostatni ustanoveni

1)Tato smlouva 5e uzaviré na dobu uréitou do 31.06.2019.

2) Tato smlouva 5e uzaviré v pisemné formé, pfiéemi veékeréjeji zmény je moino uéinitjen

v pisemné formé na zakiadé Uplného a vzéjemného konsensu obou stran této smlouvy.

Veékeré pfedchozi ujednéni tykajici se pfedmétu této smlouvy pozbjrvaji toulo smlouvou

L'xéinnosti.

3) Tam smlouva se uzaviré ve fiech vyhotovenich. znichi zhotovitel obdril’ jedno a

objednatei dvé.



4) Objednatel uvefejni smlouvu v registm smluv neprodlené pojejim podpisu.

Doloika dle ustanoveni § 41 zékona é. 128I2000 3b., 0 obcich
Uzavfit tuto smlouvu rozhodla Rada mésta Holice dne 25.3.2019 usnesenim 6. 172

- v: 3,.
v Holicich dne Zéif’rizmg v Sadské dneis .....l1.2019

/_ acoubek s. r. 0.
Na Valech 1 L 289 12 Sadské

DIC; §61

Mgr. Ondfej Viborny Michaela Dfimové
stamsta mésta


