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smlouva o dí lo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona é , 8912012 Sb., oběanský zákoní k

l. smluvní  stranv

Objednatel:  
_

oBcHoDNl AKADEMIE HoLEsoVlcE
se sí dlem: Jablonské ho 3, 170 00 Praha 7
z?stoupená: Mgr. Milenou Remeš ovou, řediteIkou š koly
lČ :  61386626
DtČ : CZ61386626
bankovní  spojení :  KB a.s.
č . ú ětu: 107-380160267 l 0100

a

zhotovitel:
Michalská stavební  s.r.o.
se sí dlem: Letenské  náměstí  156/1 , 170 00 Praha 7 - Bubeneě
zastoupený: Marií  Š eblovou, jednatelkou
lČ :  27598004
DlČ : CZ27598OO4
Bankovní  sp_ojení  35-7232440277lO100
Zápis v OR/ZR: Městský soud v Praze oddí l C, vlož ka 117889
Te| :

Fax:
E-mail:  info@mistav.cz

ll. předmět smlouvv

1, Předmětem smlouvy je realizace dí la:

,,Závlaha š kolní  zahrady - OA Holeš ovice"

2. Rozsah provedení  dí la je urč en zadávací  dokumentací  a výkazem výměr.

3. Objednatel si vyhrazuje právo, kdykoliv v prů běhu provádění  dí la, změnit rozsah dí la, a to
v závislosti na zajiš tění finanč ní ch prostředků  na krytí financování  dí la.

4. Objednatel se zavazuje, ž e dí lo za podmí nek stanovených touto smlouvou převezme a
zaplatí jeho cenu.

I ll. Mí sto p| nění

Dí lo bude provedeno v tomto mí stě:  Obchodní  akademie Holeš ovice, Jablonské ho 3, Praha 7

lv. cena dí la a platební  podmí nkv

1. Cena dí la je stanovena dohodou smluvní ch stran ve smyslu zákona č . 526/90 Sb., o cenách,
ve výš i:
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Celková cena bez DPH
DPH 21 o/o

299 122,00 Kó
62 815,62 Kč

Celková ceně vč . DPH 361 937,62 Kč

2, Cena dí la je specifikována v cenové  nabí dce zhotovitele (oceněné m výkazu výměr), ktený

zhotovitel předlož il objednateli a ktený je nedí lnou souč ástí  té to smlouvy.

3. Sjednaná cena mů ž e být zvýš ena pouze o cenu ví ceprací  pí semným dodatkem k té to

smlouvě, podepsaným statutární mi zástupci obou ú č astní ků , Smluvní  strany se dohodly, ž e
pro ú č ely té to smlouvy se ví ceprací  rozumí  pouze ta práce, kterou si vyž ádá objednatel nad

rozsah projektové  dokumentace, pří padně nad standard daný stavební m řeš ení m stavby.
Pož adavky na pří padné  ví cepráce uvede objednatel ve stavební m dení ku. Podmí nkou
realizace pož adovaných ví cepraci je zpracování  kalkulace realizač ní  ceny ví ceprací  a její

odsouhlasení  objednatelem. Pokud rozsah ví ceprací  bude větš í  než  100 normohodin, bude
přiměřeně prodlouž en termí n dokonč ení  dí la. Ví ceprací  není  technické  upřesnění  v rámci
autorské ho dozoru a upřesnění  plynoucí  zvýrobní  dokumentace.

4. Platební  podmí nky se ří dí  zásadami pro poskytování  a č erpání  prostředků  ze státní ho
rozpoč tu, Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené  práce budou měsí č ně prů běž ně
fakturovány nazákladě vzájemně odsouhlasené ho soupisu provedených prací  a to max. do
90%  celkových rozpoč tových nákladů . Zbývqí cí ch 10%  bude uvolněno do '14 dnů  po ú plné m
dokonč ení  a předání  dí la a po odstranění  vš ech vad a nedodělků  zapsaných v protokolu o

předání  a převzetí  dí la. Splatnost daňových dokladů , odsouhlasených technickým dozorem
investora azadavatelem, bude minimálně 14 dní .

V. Doba plnění

1. a) Termí n zahdjení  prací :

b) Doba realizace dí la:

25. č ervna 2019

10, srpna 2019

2. Termí n dokonč ení  prací  se posune v pří padě nastanou-li okolnosti vyš š í  moci, prodluž uje se
doba plnění  o dobu, po kterou budou okolnosti vyš š í  moci pů sobit a odstranění  pří padných
dů sledků  vyš š í  moci, Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k té to smlouvě,
nebude-li dohodnuto j inak. Budou-li okolnosti vyš š í  moci trvat dé le než  90 dnů , je kterákoliv
ze smluvní ch stran oprávněna odstoupit od té to smlouvy.

3, V pří padě posunutí  termí nu zahdjení  prací  vinou objednatele (pozdní  předání  staveniš tě,
stavební ho povolení  apod,) bude posunut o stejný č asový ú sek také  termí n dokonč ení  dí la.

vl. povinnosti obiednatele

Objednatel zajistí  následuj í cí :
1. El. proud v mí stě montáž e vč etně zásuvky na 380 Vl22O V podle platných norem.
2. Připojovací  mí sto na odběr vody.
3, Pří stupové  komunikace na mí sto stavby,
4, Povolení  záboru veřejných ploch (budou-li pro provádění  dí la potřeba)
5, Umož ní  pří stup zaměstnanců  zhotovitele k mí stu provádění  dí la podle potřeby i ve dnech

pracovní ho volna v době 8.00 - 20,00 hod.
6. Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických bude provádět pravidelný technický

dozor a je oprávněn č init zápisy do stavební ho dení ku.

vll. závazkv zhotovitele

1. Kontrolu provádění  dí la jsou oprávněni provádět pověření  zástupci objednatele za ú č asti
zhotovitele prací . Termí n pravidelných kontrol bude dohodnut oběma smluvní mi stranami
v den předáni a převzetí  staveniš tě. V pří padě zjiš tění  nedostatků  urč í  pověřený zástupce
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objednatele po dohodě se zhotovitelem lhů tu k jejich nápravě. O předání  a převzetí  dí la bude
vyhotoven koneč ný předávací  protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky zjiš těné  při přejí mce stavby ve lhů tě
sjednané  od zahájení  přejí mací ho ří zeni dokonč ené ho dí la.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit zařizení  staveniš tě a po ukonč ení  prací  jeho likvidaci
na vlastní  náklady. Zhotovitel se zavazuje na staveniš ti a v jeho okolí  zachovávat ěistotu
a pořádek. Zhotovitel bude provádět prů běž ný denní  ú klid staveniš tě. Po skoněení  prací
zhotovitelstaveniš tě vyklidí  a do 10 dnů  předá protokolárně objednateli.

4. Zhotovitelje povinen na svů j náklad zabezpeč it stavbu tak, aby nebyl omezen plynulý
a bezpeč ný provoz v okolí  stavby. Rovněž  je zhotovitel povinen na svů j náklad provádět
prŮběž ný ú klid těch prostor, které  budou dotč eny jeho stavební  č inností  a v pří padě potřeby
instalovat provizorní  zabezpeóovací  konstrukce na svů j náklad.

5. Zhotovitel se zavazuje dodž ovat předpisy bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci
a předpisy pož árni ochrany.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit veš keré  podklady pro kolaudaění  ří zení  stavby
a poskytne zhotoviteli při tomto řizení  souč innost.

7. Zhotovitelzajistí  na své  náklady plnou, plynulou a vč asnou obecnou informovanost
o pří padné m hrozí cí m nebezpeč í  při provádění  prací .

vl!l. záruka za iakost dí la

'1. Zhotovitel poskytuje na předané  a převzaté  dí lo záruky v dé lce trvání :  materiál Rain Bird -
ostatní  sortiment 3 roky, ěerpadlo s pří sluš enství m 2 roky, veš keré  montáž ní  a instalač ní
práce 3 roky. Záruka se nevztahuje na vnějš í  mechanické  poš kození  a neodbornou
manipulaci. Záruka závlahové ho systé mu zaé iná dnem předání , vyznač ené m v předávací m
protokolu. U technologických ěástí  dí la a u dodávek vybavení  platí  zárué ni podmí nky
jednotlivých dodavatelů , Zárué ní  doba zaěí ná dnem předání  hotové ho dí la objednateli.
V pří padě předávání  dí la po ěástech zač iná zárué ni doba dnem převzetí  pří sluš né  ěásti dí la.
V záruč ní  době bude dí lo vykazovat kvalitativní  vlastnosti (provozní  způ sobilost) přiměřené
obvyklé mu opotřebení .

2. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky dí la, které  se projeví  u dí la během záruč ní  doby
s výjimkou vad, u nichž  zhotovitel prokáž e, ž e jejich vzn| k nezavinil (např. v pří padě
zaviněné ho poš kození , poš kození  z dů vodu neodborné ho zásahu, běž né ho opotřebení ,
zanedbání  potřebné  ú dž by atd.).

3. Práva z odpovědnosti za vady jsou smluvní mi stranami dohodnuty takto:

a) Vady, které  jsou zřejmé  j iž  při odevzdáni a převzetí  dí la, je objednatel povinen reklamovat
v zápise o převzetí , j inak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají .
b) Ostatní  vady musí  být oznámeny zhotoviteli bez zbyteč né ho odkladu po jejich zjiš tění ,
nejpozději vš ak do konce záruění  doby.
c) Reklamace musí  být zhotoviteli zaslána doporuěeným dopisem nebo doruč ena osobně
proti podpisu a musí  v ní  být uvedeny skuteč nosti, ze ktených vyplývá oprávněnost
reklamace.
d) V pří padě oprávněné  reklamace je zhotovitel povinen zjiš těné  vady dí la bezplatně
odstranit nebo uskuteč nit náhradní  plnění  bez nároku na ú hradu ve lhů tě dohodnuté  mezi
objednatelem a zhotovitelem. Strany se rovněž  mohou dohodnout, ž e objednatel na náklad
zhotovitele vady sám odstraní  nebo dá odstranit.
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!X. Smluvní  pokutv

,t. a) V pří padě, ž e zhotovitel nedodž í  termí n dokonóení  předmětu dí la stanovený v č l. V. odst
,1 pí sm. b) té to smlouvy, je objednatel oprávněn pož adovat na zhotoviteli smluvní  pokutu
ve výš i 1 .000,- Kó za kaž dý den prodlení .

b) V pří padé , ž e zhotovitel prokáž e, ž e prodlení  vzniklo na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní  pokutu uplatňovat, Zhotovitel není  v prodlení , pokud nemohl
plnit v dů s]edku vyš š í  moci.

2. Bude-li objednatel v prodlení  se zaplacení m některé  faktury, je zhotovitel oprávněn
pož adovat ú roky z prodlení  ve výš i 0,03%  z nezaplacené  č ástky za kaž dý den prodlení .

xl. společ ná a závěreč ná ustanovení

1. Veš keré  dodatky k té to smlouvě musí  být uěiněny pí semně a podepsány oprávněnými
zástupci obou smluvní ch stran, j inak jsou neplatné .

2. Smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem podpisu oběma smluvní mi stranami.

3. Smluvní  strany sjednávají , ž e se právní  vztahy touto smlouvou neupravené  ří dí  pří sluš nými
ustanovení mi obč anské ho zákoní ku č . 89/20't2 Sb. v platné m znění .

4, Pí semnosti mezi smluvní mi stranami, s jejichž  obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinností  upravených touto smlouvou se doruč ují  do vlastní ch rukou oprávněné mu
zástupci druhé  smtuvní  strany. Úeinry doruč ení  nastanou i tehdy, jestliž e provozovatel
poš tovní ch služ eb (poš ta) pí semnost smluvní  straně vrátí  jako nedoruěitelnou a adresát
svým jednání m doruč ení zmařil nebo přijetí  pí semnosti odmí tl.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve č tyřech stejnopisech, z nichž  objednatel obdrž í  dva stejnopisy
a zhotovitel dva stejnopisy.

6. Smluvní  stany prohlaš ují , ž e si smlouvu vč etně její ch pří loh přeč etly, s obsahem souhlasí  a
na dů kaz jejich svobodné , pravé  aváž né  vů le připojují  své  podpisy.

7. Nedí lnou souč ástí  té to smlouvy je pří loha: Polož kový rozpoěet

8. Smluvní  strany výslovně sjednávají , ž e uveřejnění  té to smlouvy v registru smluv dle zákona
é . 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti něktených smluv, uveřejňování  těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí  OBCHODNÍ  nXnOrUlr
HOLEŠ OMCE, Jablonské ho 3, 17O 00 Praha 7. V registru smluv nebudou uveřejněny
informace, které  nelze poskytnout v souladu s předpisy upravují cí mi svobodný pří stup k
informací m (zqm. zákon č . 106/1999 Sb.), stejně jako obchodní  tajemství  smluvní ch stran.

Y Praze, dne ,17.6.2019

_, ",,., .lt{ ! "l,. ",!,} EMlE nctrŠ ovtcr
Za obiedna1"1§.. lro; lsi.é hc_, 37333, 170 00 Praha 7

V Praze, dne 17.6.2019

za zhotovitele:

6rJ.",} "nr.", poopi., iJit ioj ňe;; ; i; ,iffiFóffiÉ  * á* i


