
SMLOUVA O DÍLO Č.19907/ 01/ Ch

- L Smluvní 5ÉťäMf

1. objednatel:

se sídlem:

3. Základrí škc |a "j

Družbv 329, 769 01 Holešov

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

panem ředitelem školy

panem ředitelem školy

vedoucí odboru investic města Holešova

odbor investic

odbor investic

lČ,

DIČ:

BankovnĹ spojení:

Tel.:

E-mail:

70841471

2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

RAPOŠ, spol. S r. O.

Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

jed natel společn osti

jednatelspolečnosti

vedoucí střediska ||

vedoucí střediska ||

stavbyvedoucí

stavbyvedoucí

lČ: 25504487

DIČ: CZ25504487

Bankovní spojení:

Tel.:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v
oddíle C, vložka 27940.
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uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavážuje k provedení díla v rozsahu vymezeném
předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

íl. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení nových podlahových vrstev včetně izolace a odvodnění v m. č.
112 školní kuchyně " výdejna a m. Č.111 příruční sklad ve 3. ZŠ Holešov. Finální povrchová vrstva byla
vybrána polyuretanbetonová stěrka AST PURTEC v barvě SYTĚ ČERVENÁ (dle vzorníku AST PURTEC)
vtl. 9 mm. Podlaha bude provedena v mírných spádových poměrech cca1-1,5%. objednatel byl obe-
známen se skutečnosti, že při vypouštění vody z technologií, musí provádět údržbu podlahy gumo-
vými stěrkami - setření podlahy s nasměrováním přebytečné vody do podlahových žlabů a vpustí.
Součástí předmětu smlouvy je též výměna dřevěných dvoukřídlých dveří mezi m. č. 112 a 113 a výmě-
na stávajících dveří do místnosti111. oboje dveře budou vyrobeny z hliníku s křídly prosklenými z1/3.
Zhotovitel provede (zajistí) odborné odpojeni kuchyňské technologie (stojící na podlaze) a její zpět-
né nastěhování s uvedením do provozu. Součásti předmětu jsou izákladní úpravy přívodů a odvodů
médií, především jejich prostupů přes stropní konstrukci. Nepředpokládá se jejich kompletní (ani
rozsáhlejší dílčí) výměna, nýbrž jen nejnutnější úpravy tras.
Na předmět plnění není zpracována žádná projektová dokumentace. Práce i materiály jsou specifiko-
vány na základě konzultace mezi zhotovitelem a objednatelem.
Kompletní rozsah je specifikován nabíd kovým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této
smlouvy o dílo.

1. Předmětem smlouvy nejsou repase a opravy stávající kuchyňské technologie.

2. Zhotovitelse zavazuje provést dílo svým jménem a na svůj náklad a nebezpečí.

III. Doba plnění

zahájení prací: 24. 6. 2019

Ukončení prací a předání díla objednateli: 21. 08. 2019

lV. Cena díla

Cena za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy dle ČI. ||. je stanovena dohodou smluvních stran
a činí 1 311102,- bez DPH.

K ceně díla bude připočtena zákonná daň z přidaně hodnoty, a to ve výši platné v době fakturace.

V. Platební podmínky

Cenu za zhotovení díla je objednatel povinen zaplatit na základě průběžné fakturace. Za části díla
provedené v období jednoho kalendářního měsíce vystaví zhotovitel fakturu. Podkladem této faktury
je Soupis provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem vždy k poslednímu dni kalendářního
měsíce a potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost vystavených faktur je 14 dnů od dne doručení
faktury objed nateli.
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Vi. ,Záruka

Zhotovitel přebírá záruku za jím provedené dílo podle této smlouvy v délce 36 měsíců ode dne
předání stavby objednatelem. U výrobků nebo komponentů či technologických vybavení, které jsou
v\/baven\/ žártičnimi tisťv, se sjednává žáftiěfíi doba, která je uvedena v těchto záručních listech.

m Předání díla

Zhotovitel předá dílo objednateli při předávacím řízení, které je povinen svolat zhotovitel. O předání
díla se sepíše protokol, kterú jsou povinny podepsat obě smluvní strany. objednatel je povinen
věnovat náležitou pozornost zjištění stavu díla, zejména zda je dílo v souladu s touto smlouvou a zda
dílo nemá vadu. Objednatel je povinen označit své v\7hrad\/ k dílu a vady díla v předávacím protokolu.
Převezme-li objednatel dílo bez výhrad nebo neuplatní-li vady při předání díla, má se za to, že dílo
bylo předáno bezvad.

vm. Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky zhotovitele.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo všeobecnými
obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění(občanský zákoník).

3. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních
stran.

Přílohy: VOP

V Holešově dne 21. 06. 2019.

objejnatel

V Holešově dne 21. 06.2019

,ho,ovite1
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RA1
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

k Snŕj ř- 19907101ICh

l. Úvodní

1. Právní vztahy mezi společností RAPOŠ spol. s r.o. (dále jen ,,společnost") a jejími smluvními
partnery se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. a dále konkrétně dojednanými podmínkami v konkrétní
smlouvě, pokud je písemně uzavřena. Podrobnosti obchodních vztahů mezi společností a jejími
smluvními partner\/ jsou podrobně rozpracovány v těchto obchodních podmínkách.

2. Smluvní partneři - právnické osoby se prokazují výpisem z obchodního rejstříku, fyzické osoby
občanským průkazem. je-li smluvní partner v postavení zhotovitele, je povinen předložit doklad
opravňující jej k podnikáni v oboru, který má být předmětem jeho závazku.

3. Tyto obchodní podmínky jsou součástí obchodních smluv, a to ve formě přílohy vždy, pokud je na
ně v konkrétní smlouvě, nebo potvrzené objednávce nahrazujÍcÍ smlouvu proveden odkaz.
Obchodní podmínky nemusí být přikládány jako příloha jen u stálých smluvních partnerů, pokud
jsou jim obchodní podmínky známy. Vtomto případě stačí ve smlouvách uvést odkaz na obchodní
podmínky s tím, že je současně poznamenáno, že smluvnímu partnerovi byly platné obchodní
podmínky již předány.

4. V případě rozdílného ujednání ve smlouvě a v obchodních podmínkách, platí konkrétní ujednání
ve smlouvě. Případné požadované odchylky smluvního partnera budou po dohodě zahrnuty do
textu smlouvy.

ll. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ČI. ll Předmětu smlouvy základní SoD a v souladu s technickými
normami, obecně závaznými právní předpisy a konkrétními ujednáními ve smlouvě.

2. požaduje-li objednatel provedení víceprací, musí být rozsah a cena těchto víceprací, případně
změna termínu plnění díla dohodnuta písemně, formou dodatku ke smlouvě.

3. Případné drobné změny spočivajÍcÍ vzáměně materiálů a výkonů, které nemají vliv na užitné a
estetické vlastnosti díla uplatňuje zhotovitel zápisem ve stavebním deníku, ke kterému se
objednatelzavazuje vyjádřit do 3 dnů. objednatel se zavazuje odsouhlasit požadavek zhotovitele,
pokud změna nebude mít vliv na užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu a technické parametry díla a
cenu díla.

Ill. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. K ceně díla bude připočtena daň z přidané
hodnoty ve výši platné v době fakturace.

2. V případě, že dojde ke změně rozsahu práce (méněpráce, vícepráce) budou tyto méněpráce či
vícepráce oceněny jednotkovými cenami dle smluvního ceníku, který je přílohou smlouvy o dílo.
Za vícepráce si přitom považují práce vyžádané objednatelem a nezahrnuté v předmětu díla.
Vícepráce, které nelze ocenit dle jednotkových cen uvedených ve smluvním ceníku, budou
vyúčtovány dle počtu hodin nutných k provedení těchto víceprací při sazbě 450,- KČ/ hodina
práce bez DPH.

3. Dohodnutá cena díla může být změněna pouze dohodou smluvních stran, a to formou dodatku ke
smlouvě.
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4. Zhotovitel účtuje objednateli cenu díla měsíčně, a to vždy za práce provedené v příslušném
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení příslušné faktury je Soupis provedených prací a
dodávek vystavený zhotovitelem k poslednímu dni kalendářního měsíce a potvrzený zástu pcem
objednatele. Zástupce objednatele je přitom povinen vyjádřit se k sppd do 3 pracovních dnů, ode
dne, kdy mu bude předložen zhotovitelem, jinak se má za to, že s SPPD souhlasí. Vystavené
fal|:tu|"y' j30ů daňUU'Š||| dU|,ld(jt|||.

5. Vystavené faktury musí mimo jiné zákonné náležitosti obsahovat:
- obchodnífirmu objednatele a zhotovitele, jejich lČ a DIČ, bankovníspojení

- číslo faktury

- den odeslání a splatnost faktury

- fakturovanou Částku bez DPH, sazbu a výši DPH a částku celkem, informaci o režimu
přenesené daňové povinnosti

- název zakázky

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele

6. Splatnost faktury činí14 dnů ode dne doručeni faktury objednateli. v případě pochybností se má
za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání zhotovitelem.

7. Faktura je zaplacena připsáním vyfakturované částky na účet zhotovitele.
8. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

lV. Staveniště

1. Objednatel je povinen odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích
osob, v souladu s dohodou tak, aby zhotovitel na něm mohlzačít s pracemi v souladu se zadáním
objednatele a s podmínkami smlouvy a to nejpozději do deseti dnů od podpisu smlouvy, není-li
dohodnuto jinak. o předání staveniště vyhotoví zhotovitel protokol.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady vzniklé jeho
pracemi. Zhotovitel odpovídá za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení
v prostoru staveniště.

3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí
díla objednateli.

V. PodmĹnky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
pokyny objednatele týkající se realizace díla, a které upozorňují na možné porušení povinností
zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo na nevhodnost pokynů daných mu objednatelem k provedení
díla, pokud může zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit. Upozornění
učinízhotovitelformou zápisu ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole prací, které
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři dny předem. LhŮta pro oznámení
začíná běžet dnem provedenízápisu ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo či jeho část prostřednictvím jiného zhotovitele
(subdodavatele). l poté však za celé dílo odpovídá tak, jako by dílo provádělsám.
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5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy a bezpečnostní, požární,
hygienické a ekologické předpisy.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště. Do deníku se zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel a zhotovitel jsou povinni
se vyjádřit kzápisu ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů po provedeném 'ápisn Pnhid sp
v této lhŮtě nevyjádří, platí, že se zápisem souhlasí.

VL Předání díla

1. Řádně dokončené dílo předá zhotovitel objednateli na základě předávacího řízení, které svolává
zhotovitel. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předávacímu řízení písemně (zápisem ve
stavebním deníku) minimálně 3 dny předem. Zhotovitel je povinen o předávacím řízení pořídit
písemný protokol, do kterého má objednatel právo zapsat všechny zjištěné vady nebo nedodělky.
Současně se v protokolu uvedenou termíny jejich odstranění. objednatel převezme dílo i
s drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni řádnému
užívání předmětu díla a ani užívání díla podstatně neztěžují. Pokud objednatel odmítá dílo
převzít, je povinen do protokolu uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel
odmítl dílo převzít, se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
možné k původnímu zápisu o předání díla sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo
přejímá.

2. Vyzve-li zhotovitel objednatele řádně k předávacímu řízení a objednatel se k němu bez řádné a
včasné písemné omluvy nedostaví, nebo pokud objednatel odmítne dílo převzít bez toho, že by
do protokolu uvedl důvody nepřevzetí, dohodly se smluvní strany, že se má za to, že dílo bylo
řádně ukončeno a objednatel jej bez vad a nedodělků převzal.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro zhotovení díla dle smlouvy o dílo, uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel
povinen zaplatit do14 kalendářních dní ode dne doručenífaktury.

VIl. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v déle 36 měsíců, na malby, nátěry a
podlahové krytiny v délce 24 měsíců. U technických zařízení, výrobků nebo komponentů, které
výrobce opatřuje záručními listy, poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce, která se
shoduje se záruční dobou poskytnutou dodavatelem nebo výrobcem těchto zařízeni a výrobků.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou či
užíváním díla k účelu, který není v souladu s projektem a dále za vady, které vznikly porušením
podmínek stanovených v návodech k obsluze a záručních listech. Záruka se nevztahuje na
předměty obvyklého užívání, jejichž opravy a údržba spadají do rozsahu běžné údržby.

3. objednatel je povinen vady vzniklé vzáruční době reklamovat u zhotovitele písemně bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění. v reklamaci je objednatel povinen vady popsat a uvést jak
se projevují.

4. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování jím uznaných vad předmětu plnění do 5-ti dnů ode
dne doručení reklamace a vady odstranit v co nejkratším termínu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Změny obchodních podmínek jsou prováděny výhradně písemně formou úplného znění
s vyznačením data počátku platnosti nového znění obchodních podmínek.

2. vyskytuje-li se ve smlouvě odlišná úprava oproti obchodním podmínkám, jde o specifickou
úpravu platnou pro konkrétní smlouvu a platítoto ustanovenive smlouvě.
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3. Veškeré změny a doplnění písemně uzavřených smluv, musí bůt učiněny v písemné formě.

V Holešově dne 21. 06. 2019

jednatel společnosti RAPOŠ, spol. s r.o.
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