
SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů

Zhotovitel: SMLD-69/1108/HOČ/86/2019

SMLUVNÍMI STRANAMI:

Mikroregion Brněnec
Chrastavec 55, 569 04 Brněnec 
70896879 

í:

Objednatel
adresa 
IČO
bank. spojen
zastoupený ve věcech smluvních:

předsedou svazku
zastoupený ve věcech technických a předání díla:

Zhotovitel :Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
V Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162 
:Doubravice 98, 533 53 Pardubice
:00085031 DIČ : CZ00085031

č. účtu

adresa 
IČO 
bank. spojení: 
zastoupený : na

základě zmocnění č. Z - RS/06/2016

telefon
e-mail

takto:

Stavbyvedoucí :i

mobil

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1.1. Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy dílo v rámci 
projektu

Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Brněnec
dílčí akce Študlov - úprava veřejného prostranství v obci.

Konkrétně se jedná o toto dílo:
Oprava místní komunikace obce Študlov

1.2. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými ČSN. Platné 
ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.
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1.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za odborné vedení stavby ve smyslu § 46a stavebního zákona č. 50/76 Sb. 
v platném znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně 
a bezpečnosti při práci.

1.4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na 
celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak 
odpovídá zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění 
stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, pokud 
za ně ponese obecnou nebo přímou odpovědnost. Zhotovitel je povinen tyto 
vzniklé škody uhradit.

1.5. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich 
rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele 
k provedení kontroly. Nevyzvedli zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen 
na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

1.6. Zhotovitel ručí objednateli za kvalitu a termín prací prováděných subdodavateli 
a je jeho povinností seznámit subdodavatele s kvalitativními i dodacími 
podmínkami a s veškerými požadavky objednatele.

1.7. Práce a materiál, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo 
odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezchybnými pracemi a bezvadným 
materiálem, odpovídající rozsahu díla, technickými parametry, certifikáty 
o jakosti a podobně. Pokud zhotovitel ve Ihůtě stanovené objednatelem vady 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 
průběžně při fakturaci předkládat příslušné atesty na materiály.

2. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Práce na díle v rozsahu článku 1. této smlouvy budou provedeny nejpozdějí do 
31.10.2019 (nejzazší datum předání a převzetí díla a vystavení faktury - 
daňového dokladu dle čl. 3.3. této smlouvy).

2.2 Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl.l, této smlouvy dodat a předat dokončené dílo 
Bez závad objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací: 22.10.2019
Předání dokončeného díla: 31.10.2019

2.3 Místem plnění je lokalita prováděných prací.

3. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za zhotovení díla dle článku 1. a 2. této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran a činí 72 000,- Kč (slovy: sedumdesátdvatisíc Kč) včetně DPH.
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Jedná se o cenu maximální a konečnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele 
na realizaci díla.

3.2. Cena za dílo bude účtována za skutečně provedené práce převzaté 
oprávněným zástupcem objednatele na základě písemného předávacího 
protokolu. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti podle § 28 odst. 2 zák. 
č. 235/2004 Sb. Na faktuře bude také uveden celý název projektu i název dílčí 
akce dle článku 1. této smlouvy. Splatnost faktury je 14 dní po jejím doručení 
objednateli.

4. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA

4.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá 
výsledku, určenému v článku 1 této smlouvy.

4.2. Pro záruky a vady platí ustanovení Občanského zákoníku. Záruční íhůta počíná 
běžet dnem předání díla.

5. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera 
neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického 
charakteru vyplývající z této smlouvy.

5.2. V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou platí 
ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

5.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

5.4. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Chrastavci




