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ISmlouva 0 dllo a. 20190012
uzavfené p0 dohodé smluvnich stran podle Obéanského zfikoniku v platném znéni

1. Smluvni strany

Objednatel:
Nézev Gymnézium, Olomouc — Hejéin, Tomkova 45
Sidlo Tomkova 45, 779 00 Olomouc
1C 006 01 799
Zastoupeni PhDr. Karel G0§ — feditel ékoly
Tel. 585 711 110
E-mail . g0s(iiJg)g00l.cz
da'lejen objednatel
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Zhotovitel:
Nézev Servis staveb a budov s.r.0.

zapsané v OR u KS v Bmé, oddil C, vloika 59865
Sidlo Majakovského 204/4, 798 11 Prostéjov
IC / DIC 283 03 423 / cz2s303423
Tel., Fax 582 343 858, 582 345 774
E-mail : dispecer@servisstaveb.cz
Zastoupeni ve vécech smluvnich
a technickj/ch : Ing. Filip Navréti1—jednatel spoleénosti, tel. 603 978 209
Daléi zéstupce ve vécech
technickj/ch : Jan Svoboda — technik, tel. 604 222 313

lng. Véclav Doékal — stavbyvedouci, tel. 604 222 370
- éislo autorizace: 1200601

ddle jen zhotovitel

II. Pfedmét smloufl _

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za sjednanou cenu vécné plnéni za
provedené stavebni préce:

,,Gymmizium Hejéin — Oploceni na budové C“

vrozsahu dle Cenové nabidky — poloikového rozpoétu z 10.06.2019, kterjl tvofi
Pfilohu 6. 1 této Smlouvy 0 dilo.

HI. Lhfig; Qlnéni

Termin zahéjeni praci ' 07/ 2019
Termin ukonéeni praci do 31.08.2019
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IV. Cena dila
v v ‘Obe strany sjednévaji cenu za provedeni praci, jejichz 1-ozsah je specifikovén v odd. II.

této Smlouvy 0 dilo:

Celkem bez DPH K6 344 876,78

DPH bude stanovena podle platné legislativy v dobé plnéni.

V. Platebni podminkv

Provedené stavebni préce budou fakturovélny fonnou koneéné fakturace. Podkladem
pro vystaveni faktury — dafiového dokladu bude vzéxjemné odsouhlaseny soupis
provedenj/ch a pfevzatj/ch praci dle Cenové nabidky zhotovitele. Tento soupis bude
pfilohou faktury. Prélce objednatelem neodsouhlasené nebudou fakturovény. Splatnost
faktuxy bude 21 dnfl.

O fédném dokonéeni dila bude vyhotoven Zépis 0 pfedémi a pfevzeti - pfedévaci
protokol potvrzujici ilspééné pfevzeti zakzizky bez zévad a nedodélkfi brénicich
uiivéni, odsouhlasen)? obéma smluvnimi stranamil.

VI. Jakost dila a zéruéni podminkv

Zhotovitel poskytne na jakost stavebnich praci zéruku po dobu 36 mésicii.

Podminkou zénruky je uiivéni dila k Liéelfim pfedpoklédanvm projektem a jeho béiné
ildriba. Zéruka se nevztahuje na béiné opotfebeni, na zévady zpfisobené vy§§i moci éi
neodbornou manipulaci, vandalizmem a na vady materiélu dodaného objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnfi po obdrieni reklamace vyjéldfit se
k reklamaci a dohodnout zpfisob a tennin odstranéni.

Opréwnénost reklamace objednatele v pfipadech, kdy ji Zhotovitel neuzné, bude
zji§téna znaleckj/m posudkem, kterjl zajisti objednatel. V pfipadé, Ze reklamace byla
uznéma za oprévnénou, ponese Zhotovitel néklady na jeho vyhotoveni.

VII. Smluvni pokuty a penile

Pokud bude Zhotovitel prokazatelné vlastni vinou v prodleni s terminem dokonéeni
dila, sjednévé se smluvni penéle ve v3?§i 0,05 % z ceny dila / za may den prodleni.
Smluvni penéle mfiie objednatel uplatnit. V pfipadé, ie objednatel penéle uplatni, se
Zhotovitel zavazuje k jeho fihradé.
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-9- 4, 4 _ 27.

Pro pfipad pozdni Illhrady faktury ze strany objednatele se sjednévé penéle ve v)’/éi 0,05
% Z dluiné éélstky / za may den prodleni s ilhradou, kterou mfiie Zhotovitel uplatnit.
V pfipadé, Ze Zhotovitel penéle uplatni, se objednatel zavazuje k jeho ilhradé.

Za nesplnéni dohodnutého terminu pro odstranéni vady v zé1m<':ni dobé se sjeclnévé
smluvni pokuta ve v)’/§i Kc": 500,- / za kaidy den prodleni, kterou mfiie objednatel
uplatnit. V pfipadé, Ze objednatel smluvni pokutu uplatni, se Zhotovitel zavazuje k jeji
ilhradé.

Pfipadnym uplatnénim smluvnich pokut neni dotéen nérok smluvnich stran na fihradu
vzniklj/ch ékod pfesahujicich uhrazené smluvni pokuty.

VIII. Vy§§i moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za éésteéné nebo ilplné nesplnéni
smluvnich zévazkfi a nejsou v prodleni, jestliie se tak stalo v dfisledku vy§§i moci. Za
vyééi moc se poklédaji mimofédné okolnosti, brénici doéasné nebo tn/ale splnéni
p0vim1osti se zévazkového poméru, které nastaly po jeho vzniku a nemohly bvt
zévaznou stranou odvréceny. Jedné se zejména o iivelné pohromy a véleénjl konflikt.

V pfipadé vy§§i moci zavazuji se smluvni strany provést takové opatfeni, aby bylo
moiné rédné ve stavbé pokraéovat po skonéeni nésledlcfi vy§§i moci a smluvni strany
se zavazuji vzéj emné dohodnout pfiméfenou Lipravu této smlouvy.

Smluvni strana, u nii nastal pfipad vy§§i moci, je povinna 0 tom nejpozdéji do 15-ti
kalendeirnich dnfi po jejim vzniku a do 15-ti kalendérnich dnfl po jejim ukonéeni
pisemné uvédomit druhou stranu. Nebudou-li tyto lhfity dodrieny, nemfiie se smluvni
strana dovolévat vy§§i moci.

IX. Ostatni ujednzini

V pnibéhu stavby bude veden Stavebni denik, do kterého budou zaznamenémy
pfipadné zmény.

Zhotovitel se zavazuje b§'I1 poji§t<'—:n p0 celou dobu vjlstavby proti ékodém zpfisobenvm
jeho éinnosti na dile a cizim majetku v rozsahu odpovidajicim béinjrm podminkém
poji§t’oven v (IR.

Dilo bude provedeno na nebezpeéi zhotovitele. V pfipadé vzniku jakjlchkoliv §kod v
souvislosti s éinnosti zhotovitele na vlastnictvi zadavatele, sousedfi nebo na dile
samém je povinnosti zhotovitele tyto §kody odstranit neprodlené vlastnim nékladem.

Obsah této smlouvy lze ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran fonnou
Dodatku ke Smlouvé 0 clilo.
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4. Tato Smlouva 0 dilo je sepséna ve 2 vyhotovenjch, Z nichi 1 obdrii Zhotovitel a 1
objednatel.

5. Ostatni ujednéni ve Smlouvé 0 dilo neupravené se fidi Obéanskvm zélkonjkem
v platném znéni.

Pi"fl0ha : 5.1 Cenové nabidka — poloikovy rozpoéet z 10.06.2019

V Olomouci, dne: 22. Eervence 2019

. - - - . . - . - . . - . . - - . . - - - - . . - - - . - - - . - - ~ - - - - - . . - . - . - - - . - - . . . . . . . .-

Za objednatele : Za zhotovitele :
PhDr. Karel Goé - Peditel Ing. Filip Navrétil - jednatel
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