
SMLOUVA 0 DiLo :. mam 1/74/74} ”gm
(uzavfené podle § 2586 a souVis. obéanského zékom’ku (“2. 89/2012 Sb.)

1. Smluvm' strany

Objednatel: Mésto Holice

Sidlo: Holubova 1, 534 01 Holice
Bankovni spojem': 19—1628561/0100
16:: 00273571
DIC: c200273571
Zastoupeny: Mgr. Ondf’ej lborny — starosta mésta
Zéstupce ve Vécech
technickych: Ing. Oldfich Chlanda
Tel.: 466 741 230, 603 509 254
e-mail: chlandagfimestoholicecz

na strané jedné (délejen ,,0bjednatel“)

a

Zhotovitel: Richard Michalec

Zapsén:
Sidlo: Na vysluni 290, 517 22 Albrechtice nad Orlici
Bankovni spojeni:
10: 10499636
DIC:
Zastoupeny: Richardem Michalcem, jednatelem spoleénosti a

zéstupce ve vécech technickych (zpracovatel)
Tel.: / fax.: 603 470 440
e-mail: michalec.albrechtice@ seznam.cz

na strané druhé (dale jen ,.zh0t0vitel“)

II. Piedmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je dodévka systému ozvuéem’ sportovniho stadionu V Holicich béhem
realizace akce ,,Revitalizace sportovniho areélu v Holicich“.

2. Préce budou zahrnovat:

a) Névrh systému ozvuéeni véetné kabeléie a zpfisob osazeni jednotlivjrch komponentfi
systému.
b) Uéast na piedém’ a pfevzeti dila.
c) Prfibéiné kontrola technicko-ekonomického Fe§eni stavby s cenovou kalkulaci zhotovitele
(pfiloha 6.1) s pfihlédnutim k objednévkém komponenti’l systému ozvuéeni.
d) Dodavatel nezaji§t’uje dodévku kabeléie, jeji poklédku a osazem' jednotlivych komponent
na stavebni konstrukce
e) Nutné koordinace s dodavatelem praci Viz odstavec d) potfebnou pro plynulost realizace
dodévky systému ozvuéeni
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f) Oiivem’ kompletniho systému ozvuéeni, jeho zkuéebni provoz vée’mé proékoleni obsluhy
(sprévce areélu, zéstupce SK Holice)

III. Doha a misto plnéni

Terminy plném': zaéétek praci: 0d pfedéni staveniété zhotoviteli stavby

ukonéenipraci: d0 pfedéni a pfevzeti provedeného,
bezvadného, tj. prostého V§€Ch vad a nedodélkfi, a ukonéene’ho
Pfedmétu dila ve smyslu vyhlééky 231/2012 Sb.

Misto plnéni: Holice, sportovni stadion

IV. Cena

Cena za zhotovem’ pfedmétu smlouvy vrozsahu 61. II. této smlouvy je stanovené dohodou
smluvnich stran podle ustanovem’ § 2 zékona 6. 526/ 1990 Sb. 0 cenéch v platne’m zném’.

Cena bude fakturovéna dle skuteéného rozsahu vykonanych praci vrozsahu dle (:1. II. této
smlouvy a dle pfedloiené cenové kalkulace, které je nedilnou souéésti smlouvy 0 dilo jako
pfiloha 6. 1.

Cena uvedené V cenové kalkulaci je cena koneéné, maximélni

Celkové cena za dodévku je 420 000,-Ké

Cena je uvedena véetné DPH, zhotovitel neni plétce.

V. Platebni podminky

Cenu za Vykon uhradi objednatel na zékladé vystavené koneéne’ faktury p0 fispééném pfedam'
a pfevzeti Pfedmétu dila dle podminek 61.111. a odsouhlascného zéstupcem objednatele.

Faktury budou mit néleiitosti dafiového dokladu, dle ustanovem’ § 12 zék. é. 588/1992 Sb.
ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi.

Zhotovitel p0 podpisu smlouvy 0 dilo pfedloii k proplaceni zélohovou fakturu se splatnosti 7
dnfi na ééstku v maximélm’ vyéi 250.000,—Ké.

VI. Podminky provédém' dila

Zhotovitel se zavazuje, ie bude zabezpeéovat éinnosti, které jsou pfedmétem této smlouvy,
s néleiitou starostlivosti, odbomosti a v souladu se zéjmy objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat V§eobecné zévazné pfedpisy, technické normy, dohody
vyply’vajici z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjaidfeni orgénfi stétni sprévy.

Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli souéinnost pro
poskytovém’ plném', zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyZédém' podklady
nezbytné pro poskytovénl’ plnéni.

VII. Pfedéni a pi‘evzeti piedmétu dila

Mistem poskytovéni plném' bude pfedevéim misto stavby specifikované v (:1. Il odst. 2 této
smlouvy a pfipadné sidlo objednatele éi zhotovitele dle uréeni objednatele. Pisemnosti
souvisejici s plnénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli piedévény dle dohody, jinak
V sidle objednatele.
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Pfedém’ a pfevzeti pfedmétu dila potvrdi smluvni strany této smlouvy protokolem 0 pfedéni a
pfevzeti dila, ktery" bude podepsén zéstupci obou smluvnich stran.

VIII. Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovidé za to, ie Pfedmét dila je proveden V souladu se Smlouvou a zévaznymi
technickymi a technologickymi pfedpisy..

Zhotovite] odpovidé za vady Pf‘edmétu dila, které mé Pfedmét dila vdobé jeho pfedéni
objednateli. Za vady Pfedmétu dila, na néi se vztahuje Zéruka za jakost, odpovidé zhotovitel
p0 dobu trvéni této zéruky.

Zhotovitel neodpovidé za vady Pfedmétu dila, které byly zpfisobeny pouiitim podkladfi a véci
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloieni veékeré odbomé péée nemohl
zjistit jejich nevhodnost, anebo na né upozomil objednatele, ktery‘ 11a jejich pouiiti trval.

Zéruka za jakost Pfedmétu dila — celé stavby je Vdélce 60 mésicfi. Pokud jsou pfedmétem
dila vyrobky u kterSIch je zéruka menéi nei 60 mésicfi, musi zhotovitel pfedloiit zéruéni listy
objednateli téchto vyrobkfi.

Zéruka poéiné béiet dnem pfevzeti dokonéeného Pfedmétu dila objednatelem v ph’padé> 26
Pfedmét dila nevykazuje vady a nedodélky nebo dnem odstranéni posledm’ vady a nedodélku
vypljwajiciho z Protokolu.

Objednatel je povinen vady Pfedmétu dila pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyteéného
odkladu p0 jejich zji§téni. V reklamaci musi byt vady popsémy a uvedeno, jak sc projevuji.
D3116 v reklamaci objednatel uvede, jakym zpfisobem poiaduje sjednat népravu. Objednatel je
oprévnén v tomto pofadi poiadovat:

odstranéni vady dodénim néhradm’ho plnéni (u vad materiélfi, zafizovacich pfedmétfi, apod.),

odstranéni vady Opravou, je-li vada opravitelné,

pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.

Zhotovite] je povinen nejpozdéji do 5 (slovy: péti) dnfi p0 obdriem’ reklamace sdélit
objednateli, vjakém tenninu zaéne s odstrafiovénim reklamované vady. Doba zapoéeti
sodstrafiovénim vady nesmi bylt del§i 7 (slovy: sedm) kalendéf‘nich dnfi 0d obdriem’
reklamace. Souéasné zhotovitel pisemné navrhne objednateli, v jakém tenninu vady odstrani.
Tato doba véak nesmi byt deléi, nei je pro odstranéni konkrétm’ vady technicky nezbytné.
Zhotovitel je povinen ve stanoveny’ch terminech zapoéit s odstrafiova’mim vad, i kdyZ tvrdl', 2e
uvedené vady Pfedmétu dila nemaji charakterlzéruéni vady. Néklady na odstraném' téchto vad
nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé, ie bude nésledné
prokézéno, 2e vada neméla charakter reklamaéni vady, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli nutné a L’Iéelné vynaloiené néklady na odstranéni této vady zhotovitelem.

Nezaéne-li zhotovitel sodstrafiovénim reklamované vady vterminu uvedeném vust. (‘31.
VIII. odst. 7. Smlouvy, je objednatel oprévnén nechat reklamovanou vadu odstranit jinou
zpfisobilou prévnickou nebo fyzickou osobu, a to ma néklady zhotovitele.

Bankovni zéruka za Fédné provedem’ dila se nepoiaduji.

IX. Zénik zévazkfi

Zévazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedev§im jejich splnénim.

Jednotlivé zévazky smluvm’ch stran, jakoi i smlouva jako celek, mohou rovnéi zaniknout,
dohodnou—Ii se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouvé. Takovy’



dodatek musi byt pisemny a obsahovat vypofédéni v§ech zévazkfi, na ktere’ smluvni strany,
které takovy dodatek uzaviraj 1', mohly pomyslet, jinak je neplatné.

X. Zévéreéné ustanovem’
Smlouva je uzavfené p0 jejim podpisu oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.
Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je moine’ formou pisemnych dodatkfi, které budou
platné, jestliie budou Fédné potvrzené a podepsané opre’wnénj/mi Zéstupci smluvnich stran.
K névrhu dodatkfi k této smlouvé se vyiaduje shoda v celém textu.
K névrhu dodatkfi k této smlouvé se smluvni strany zavazuji pisemné, ve lhfité do 15 dnfi 0d
doruéem' névrhu dodatku druhé strané. P0 uvedenou dobu je timto névrhem Vézéna strana,
které ho podala. Jestliie nedojde k dohodé 0 zném’ dodatku ke smlouvé, tento dodatek nem’
platny.

Tato smlouva je vypracove’ma ve étyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé poneché
objednavatel a dvé zhotovitel.
Smluvni strany p0 pfeéteni této smlouvy prohlaéuji, 26 se podrobné seznémily s celYm textem
této smlouvy a tento je jim jasny' a srozumitelny, a dale, 2e Obsah této smlouvy je projevem
jejich pravé a svobodné Vfile a ie tato byla uzavfena uréité a véiné na zékladé pravdivych
udajfi, a nebyla sjednéma v tisni 3 ani za jinak jednostranné nevy’hodnych podminek, coi take’
stvrzuji Vlastnoruénimi podpisy této smlouvy odpovédnymi zéstupci obou smluvm’ch stran.
Tato smlouva byla schvélena Radou Mésta Holic usnesem’m 6. 201 26 dne 8.dubna 2019.
S 01116d na povinnosti plynoucf ze zékona é. 340/2015 51)., 0 registru smluv ujednévaji
smluvni strany nésledujici:
1) Objednatel odeéle tuto smlouvu ke zvefejném’ v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitra CR bezprostfedné p0 jeho uzavfem’.
2) Smluvni strany prohlaéuji, 2e Zédné éést tohoto dodatku nenaplfiuje znaky obchodniho

tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obéanského zékona.
3) Zhotovitel prohla§uje, Ze jim uvedené udaje, na které se mohou vztahovat pfedpisy o

ochrané osobnich I'Jdaji’l, jsou bud” fidaji vefejné dostupnymi, nebo s jejich zpracovénim
objednatelem p0 dobu neuréitou za L'léelem zvefejnéni tohoto dodatku vregistru smluv
souhlasi. I,

V Albrechticich dne V Holi ‘ 7 _ .mks} '3
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Richard Michalec Mgr. 0ndf‘ej VSIborn

jednatel spoleénosti starosta mésta
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