
Č.j.: MCPNE 00616/2021

Smlouva o dílo

 

Etapa č. 2 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádkv'"'

1. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha — Nebušice

IČO: 00231215

sídlo: Nebušická 128, 164 00 Praha — Nebušice

jednající Ing. Viktorem Komárkem, starostou

Zhotovitel:

Společnost SWIETELSKY — RENEX

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 — Karlín

Mlečník č. 1 (správce)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 — Karlín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

jednající Ing. Rastislavem Súl'ovským, vedoucím odštěpného závodu

 

Společník č. 2

RENEX s.r.o.

Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

IČ: 272 41 556

DIČ: cz 27241556

jednající lng. Peterem Plošticou

II. Preambule

Vzhledem k tomu, že:

A) Objednatel, jakožto zadavatel zadávacího řízení na podlimitní veřejnou

zakázku, provedení stavebních prací „Stavba 0202, TV Nebušice, etapa 0015 „U

Pohádky" V zadávacím řízení ve smyslu zák. č. 134/2006 Sb., o zadávání

veřejných zakázek vybral Zhotovitele jakožto dodavatele stavebních prací; a

B) Objednatel uzavřel se Zhotovitelem Rámcovou smlouvu o Dílo na provedení

shora specifikované veřejné zakázky, kdy základním podkladem pro plnění

této smlouvy je tato Rámcová smlouva.

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.
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III. Předmět smlouvy

. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele

V Rámcové smlouvě uvedené dílo řádně, V dohodnutém termínu, na Vlastní

náklad a nebezpečí. Dílem se rozumí provedení činností dle projektové

dokumentace stavby a výkazu výměr na Etapu 2 — ulice U Pohádky — od

křižovatky U Pohádky x Nad Želivkou po křižovatku U Pohádky x V Sídlišti,

které byly zhotoviteli předány nejpozději při podpisu této smlouvy (specifikace

Etapy 2 bude označována dále jen „Dí102“). Projektová dokumentace a Výkaz

výměr pro realizaci díla byly zpracovány společností PRO-CONSULT, s.r.o.

IČO: 265 O9 172, se sídlem na adrese Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7.

. Součástí Díla2 jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému

a včasnému provedení Díla2 tak, jak je popsáno V této smlouvě, Rámcové

smlouvě a v podkladech pro zpracování nabídky V rámci předmětné veřejné

zakázky.

Objednatel se zavazuje při provádění Díla2 řádně spolupůsobit a zhotoviteli za

řádně provedené Dílo2 zaplatit sjednanou cenu, a to za podmínek a V termínech

touto smlouvu, resp. Rámcovou smlouvou o dílo sjednaných. Objednatel se

dále zavazuje řádně provedené DíloZ převzít.

. Zhotovitel prohlašuje, Že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je

schopen poskytnout objednateli Dílo2 v požadovaném termínu, rozsahu a

kvalitě.

. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede V souladu s právními

předpisy, jakož i V souladu se všemi normami obsahujícími technické

specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy a další kritéria

zajišťující, že materiály, Výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné

pro zhotovení díla.

. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy není plněním

nemožným a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

IV. Cena Díla2

. Cena za provedení Díla2 je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele související s provedením Díla2. Dále jsou součástí ceny i

služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto

odborník o nich Ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení Díla2.

. Cena za řádně provedené a předané Dílo2 a další 5 Dílem2 souvisejícími úkony

činí 14.992.280,65 Kč (slovy: čtrnáct milionů devět set devadesát dva tisíc dvě

stě osmdesát korun šedesát pět haléřů) s DPH.
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V. Závěrečná ustanovení

1. V záležitostech neupravených touto smlouvu se smluvní vztahy smluvních

stran řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy o dílo. Smluvní strany

se výslovně dohodly, že v případě, že tato smlouva o dílo a Rámcová smlouva

o dílo budou ve vzájemném rozporu, uplatní se ustanovení Rámcové smlouvy

o dílo.

2. V případě, že jakékoli ustanovení obsažené V této Smlouvě bude považováno

za neplatné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstanou zachována

v platnosti.

3. Tato Smlouva & její výklad se řídí právem České republiky. V případě

jakýchkoli sporů týkajících se platnosti, účinnosti či zániku této Smlouvy, či

právních vztahů na jejím základě, budou tyto spory rozhodovány soudy

České republiky.

4. Veškerá oznámení, výzvy, žádosti a jiná sdělení doručovaná Straně podle této

Smlouvy musí být vyhotovena a doručena V písemné podobě. Oznámení bude

považováno za řádně doručené Straně, pokud bude doručeno osobně, kurýrní

službou nebo doporučenou poštou na její adresu uvedenou v záhlaví této

Smlouvy nebo na jinou adresu, kterou za účelem doručování Strana sdělí druhé

Straně.

5. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena

v centrální evidenci smluv vedené Městskou částí Praha — Nebušice, která může

být veřejně přístupná, a která obsahuje mj. údaje o smluvních stranách a

předmětu smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu

obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich

pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční

podpisy.

9. Tato smlouva byla schválena Usnesením zastupitelstva MČ Praha-Nebušice č.

18/04/2021 dne 08.03.2021.

V Praze dne

  
Za Objednatele Za Zhotovitele

Ing. Viktor Komárek Ing. Rastislav Súl'ovský

Ing. Peter Ploštica
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