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Naše čj.: MUSP 93399/2019 
Naše sp. zn.: T8320/201.9 NIJP/EVNA 

Smlouva o dílo č. SML/2019/0753/OKS 

dle § 2586 a následujících Zákona č. 89ø"20l2 Sb., občanský Zákoník, 
mezi následujícími smluvními stranami 

Objednatel: Město Šumperk
ˇ 

Se sídlem: náměstí Míru 364/l, 787 01 Sumperk 
zastoupen: Mgr. Tomášem Spurným, starostou 
DIČ; cz
Telefon: 
Bankovní Spoj ení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 
Číslo účtu:
Ve věcech technických oprávněn k jednání:  technik pro Správu komunikací 

Zhotovitel: ROADMEDIC s.r.o. 
se sídlem: P 70, 787 01 Šumperk 
zastoupený:  jednatelem Společnosti 
IČ; 28586484 
DIČ: CZ
Telefon: 
Bankovní Spojení: č. ú.  Československá obchodní banka, a.S. 
Ve věcech technických oprávněn k jednání: 

I. Předmět smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je provedení díla "Výměna poškozených asfaltových povrchů na 
basketbalovém hřišti na Tyršově stadionu p.č. 1257.fl" (dále též dílo). 
Dílo sestává Z odfrézování stávajícího poškozeného povrchu, aplikaci Spojovacího 
postřiku, Strojní pokládky podkladní a horní vrstvy asfaltového betonu, dle Zadání 
objednatele a cenové nabídky zhotovitele. 

2) Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem na vlastní 
odpovědnost pro objednatele touto Smlouvou Specifikované dílo a objednatel Se zavazuje 
zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu Specifikovanou touto Smlouvou. 

II. Cena díla 

l) Smluvní stranýýse dohodly na celkové ceně díla podle čl._ 1 této Smlouvy Kč ve výši: 
øønnhøz DPH 

ì 

to 357 210 
21%"DPH 

Ň ý ý 

Í 75 014 
cena včetně DPH _ 432 224 

:L|5



Tato cena Zahrnuje všechny části dodávky podle článku 1 této Smlouvy. 

Práce na realizaci díla budou prováděny průběžně a bez zbytečných odkladů, na základě 
pokynů a V rozsahu stanoveném osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. 

III. Doba plnění 

Dílo bude provedeno nejpozději v období od 30. září 2019, S ukončením nejpozději do 
15.10.2019. 

IV. Předání a převzetí díla 

Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla. O předání díla bude 
vypracován předávací protokol. 

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky. Zhotovitel 
dohodne termín předání prací nejméně tři dny před předáním. 

V. Záruční doba a odpovědnost za vady 

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 36 měsíců a Záruční doba 
Začne plynout dnem řádného převzetí díla. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, 
že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami. Po dobu záruční doby 
zhotovitel zaručuje bezvadnou jakost, že dílo bude plně způsobilé užívání a že dílo bude splňovat 
požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů. 

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné normy a předpisy vztahující se k provedení 
díla a k použitým teclmologiím. Kˇrealizaci díla budou použity pouze materiály a zařízení 
Schválené k použití a provozu v Ceské republice. Na požádání objednatele je Zhotovitel 
povinen předložit příslušné atesty do 15 dní od požadavku objednatele na jejich 
předložení. 

Závady vzniklé na díle V záruční době je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a 
neprodleně, nejpozději do 30 pracovních dnů od jejich nahlášení objednatelem, pokud 
nebude písemně dohodnuto jinak. 

Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez 
zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. 

Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na případy poškození díla neodbomým 
zásahem, násilím či úmyslným poškozením třetí osobou. 

VI. Platební podmínky 

Obj ednatel neposkytuje Zálohy. 

Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze Skutečně provedené práce 
odsouhlasené a písemně převzaté obj ednatelem.



Poskytnuté plnění je plně nebo částečně předmětem DPH příjemce plnění. Příjemce 
plnění se považuje za osobu povinnou k dani (viz. §5 odst. 3 zákona o DPH). 

Po předání a převzetí díla bude zhotovitełem vystavena faktura. Faktura je daňovým 
dokladem a musí obsahovat veškeré náležitostí dle Zákona č. 235/2004 Sb. V platném 
znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže 
obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a 
doručené faktury není Objednatel V prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu 
řádně opravit a doručit ji obj ednateli S novou lhůtou splatnosti. 

Cena díla je splatná do 17 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

Faktura za provedené a protokolámě předané práce bude doručena přímo objednateli: 
Město Šumperk, Odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, nám. Míru 364z'1, 
787 01 snnıpęn-ı<. 

VII. Sankce 

V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací a jejich dokončením, 
popřípadě se dostane do prodlení S odstraněním reklaınované vady díla, zavazuje se 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve Výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že se Objednatel dostane do prodlení S úľıradou faktury vystavené dle této 
smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% zfakturované 
částky za každý i započatý den prodlení S úhradou faktury. 

VIII. Ostatní ujednání 

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 
předpisů bezpečnosti práce, zajistí pořádek a čistotu a řádné plnění technologických 
postupů, pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně. 

Objednatel je oprávněn pověřit Své pracovníky kontrolou prací a díla, včetně v případě 
potřeby přizvání dalších osob (techniky, znalce apod.). 

Zhotovitel zajistí řádné označení prováděného místa prací dopravním značením. 

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nevznikaly škody na majetku třetích osob. 
Zhotovitel odpovídá za jím způsobené škody, jejich opravení či nahrazení. 

Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy 
platná Zákonná ustanovení a závazné předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, 
přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby 
nezávisle na právních předpisech nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích 
V oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění 
stavebních výkonů.



IX. Odstoupení od smlouvy 

Od Smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinnosti 
některé ze stran a pokud podstatné porušení oznámí jedna strana druhé do 15 dnů od 
vzniku podstatného porušení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže 
Zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokraěuje v započatém díle nebo práce provádí 
S vadami, na které obj ednatel zhotovitele upozornil. 

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá Smluvní strana oprávněna odstoupit 
od Smlouvy se považuje zejména: 
- vadrıost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené přiměřené lhůtě 
- prodlení zhotovitele se zahájením prací o více než 20 dnů 
- prodlení zhotovitele S dokončením díla o více než 20 dnů 
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 

na pozemních komunikacích 
- jestliže objednatel Svým jednáním nebo opomenutím zvlášť závažným způsobem 

ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené 
době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo 
objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou 
součinnost, čímž ohrožuje Zhotovení díla. 

Účinky odstoupení nastupují dnem následujícím po dni, ve kterém bylo oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně doručeno. 

X. Závěrečná ustanovení 

Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle. Ust. § 504 
zákona ě. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění, případně důvěmé informace a 
souhlasí S jejím zveřejněním v plném rozsahu V registru smluv dle zákona ě. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (Zákon o registru smluv), případně i S jejím jiným zveřejněním např. na 
internetových stránkách, úřední desce apod. 

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
smluvních stran. 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze 
smlouvy na třetí osobu. 

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat Svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a 
účinnosti dle zákona ě.340/2015 Sb., O registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.



7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, znichž každá Smluvní Strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

8) Obě Strany se Zavazují svým podpisem, že se Seznámily S celým obsahem této Smlouvy a 
na důkaz její platnosti k ní připojuji Své podpisy. 

9) Tato Smlouva byla uzafiena V souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a 
rozdělení kompetencí při Zadávání veřejných zakázek. . _“ 

V Šumperku dne 
„lu ng 2019 

V Šumperku dne 
1009.20!! 

Za zhotovitele: 
je S T0 ROADMEDIC ;.r.n. 

4 11 
, , _, pud Šęfmvuu 296U~"łlI 

,, vs? flı Snnıçıfl-ıı 
"' 

IC: zsssuııł Dıđřżc/,ııısııh-ıııı 

Glo Q* MP5 `--„_ 
MgI_ Tgmáš Sp ý 
gtarøgta jednatel Společnosti 

Za objednatele: 
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