
SMLOUVA O DÍLO Č. SOAP/01-3611/2019-2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni

se sídlem: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
zastoupená: ředitelem Mgr. Petrem Hubkou
IČO: 70979090
DIČ: CZ 70979090, Objednatel není plátcem DPH.

Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň,

Telefon:
E-mail:
ID datové schránky: b9xaiw4

(dále jen ,,objednatel")

a

Obchodní firma /název/jméno a příjmení Václav Voráček
se sídlem: Třebýcinka 31, Švihov 340 12
zastoupena: Václav Voráček
IČO : 49171879
DIČ: CZ

Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:
Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Klatovy

Zástupce pro věci technické: Václav Voráček
ID datové schránky: srnixit

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

]



ČI. 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajÍcÍho
v provedení kácení celkem 8 092 m' zapojeného porostu dřevin na pozemku
p.č. 527/110 v katastrálním území Dvory, obec a okres Karlovy Vary.

2. Kácení dřevin bude provedeno v souladu s vydaným Rozhodnutím o povolení
kácení, vydaným Magistrátem města Karlovy Vary, odborem životního
prostředí, pod č.j. 5287/OŽP/17-2 dne 19.2.2018 a č.j. 5489/OŽP/18-4 dne
4.2.2019.

3. Pokácení dřevin musí být provedeno takovým způsobem, aby byly odstraněny
i pařezy do hloubky 10 cm pod terén. Kácení bude provedeno včetně likvidace
veškeré biomasy vzniklé při kácení.

ČI. 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je pozemek objednatele, parcelní číslo 527/110 v katastrálním
území Dvory, obec a okres Karlovy Vary.

2. Zahájení plnění požaduje objednatel bez zbytečného odkladu po nabyti
účinnosti této smlouvy.

3. Trvání doby plnění je maximálně do 19.12.2019.

ČI. 3. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. V souladu s ustanovením § 2 zákona Č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě
nabídkové ceny zhotovitele za provedení předmětu plněni v rozsahu této
smlouvy v českých korunách ve výši:

· Cena za kompletní plněni bez DPH:
· Sazba výše dph: 21 %
· Cena za kompletní plnění včetně DPH:

slovy: dvěstěpatnácttis/ctřistaosmdesátkorun

178 000,00 Kč
37 380,00 Kč

215 380,00 Kč

2. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá
plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a
úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

ČI. 4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude předmět plnění
podle článku 1 připraven k předání a převzetí. Místem předání a převzetí je
pozemek objednatele p.č. 527/110 k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary.

2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, tj. protokol
o předání a převzetí díla. Povinným obsahem protokolu jsou údaje o
objednateli a zhotoviteli, popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a v případě, kdy
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objednatel odmítá dílo nebo jeho část převzít uvede v protokolu i důvody, pro
které odmítá dílo nebo jeho část převzít.

ČI. 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy objednatel neposkytuje. Platba za předmět plnění bude realizována po
protokolárním předání díla bez zjevných vad a nedodělků na základě faktury
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem.

2. Doba splatnosti daňového dokladu bude 21 kalendářních dnů od data jeho
prokazatelného doručení objednateli na adresu jeho sídla Sedláčkova 44, 306
12 Plzeň.

3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

5. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí
daňový doklad zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že
obsahuje nesprávné údaje nebo byl vystaven v rozporu se smlouvou.
Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením daňového
dokladu.

6. Nebude-li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel
oprávněn vrátit jej zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho
splatností. U nového nebo opraveného daňového dokladu běží nová lhůta
splatnosti.

ČI. 6. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě nesplnění termínu plnění ze strany zhotovitele, uvedeného v ČI. 2
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky včetně DPH za každý
den prodlení.

ČI. 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY,
NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle § 2615 a násl. Občanského
zákoníku.

2. Smluvní pokuta nemá vliv na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvní
povinnosti, v důsledku které škoda vznikla.

ČI. 8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou
pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a
minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností
zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události ve výši
500 000 Kč.
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ČI. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý stejnopis má
platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení
zhotovitel.

2. Veškeré změny, vyp|ývajÍcÍ z obsahu závazku budou řešeny dohodou
smluvních stran uzavřenou písemnými dodatky k této smlouvě.

3. Vztahy, vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a jí výslovně neřešené, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Práva a povinnosti, vyp|ývající z této smlouvy, přecházejí na případné právní
nástupce obou smluvních stran.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetu na Portálu
veřejné správy (Registr smluv) a na webových stránkách objednatele.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím
obsahem bez výhrady a na důkaz toho ji níže podepisují.

V Plzni dn

Za o
Mgr.

ředitel Stát zni

\

.

Vé.ciživ Voráček
'rechnické si[!ž"b!' - Mužhy y !esnicív'

z"řebýcm::& 31, p. Švihov 349 '!2

IČ: CM 71 879 DIČ: CZ
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