Maglsträ t mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována
‚

pod

Smlouva o dilo
uzavřenádle

ĺ6‘ o7,2/

2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen obč. zákoník),
ve zně ní pozdě jš ích předpisů

SMLUVNÍ STRANY

1.1.

1.2.

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutá
rní mě sto Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava

Zastoupený :

Ing.
arch.
Martinem
námě stkem primátorky

Laš tovičkou,

Oprávně ný k podpisu smlouvy:

Ing. Petr Š tě pán, vedoucí majetkového
odboru

IČ O:

00286010

DIČ :

CZ00286010

Bankovní spojení:

Č eskáspořitelna as., pobočka Jihlava

Č íslo účtu:

5002072/0800

PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ , spol. s r.o., Kosmákova 4795/1 0,
586 01 Jihlava

Zastoupený : Jiřím Dobrovolný m — jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vlož ka 15131

1.3.

II.

IČ O:

60706031

DIČ :

CZ60706031

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava

Č íslo účtu:

33506681/0100

Kontaktní osoba ve vě cech technický ch za objednatele:
za zhotovitele:

PŘ EDMĚ T DÍLA

11.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek
stavebních hmot a vý konů nutný ch pro předání a převzetí díla na akci:

„ Kosmá
kova 9, Jihlava Vý mě na plynového kotle v I. NP
Filharmonie G. Mahlera.“
—

—

a) Rozsah prací: Dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 10. 2021. Práce, které
jsou součástí cenové nabídky a zhotovitel není oprávně n je provádě t, budou
zhotoveny odborný mi poddodavateli.

vt. .ó rn .J
III.

TERMÍN PLNĚ NÍ

111.1. Práce budou zahájeny: po nabytí účinnosti smlouvy—
111.2. Práce budou dokončeny: do 15. listopadu 2021.

IV.

říjen 2021.

CENAZA DÍLO

IV.1. Cena díla dle
2610 občanského zákoníku a v rozsahu dle článku druhého
této smlouvy je sjednanájako cena maximální ve vý š i:
Cena díla celkem bez DPH: 63 072,00 Kč
Statutá
rní mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jednáo ekonomickou činnost.
V případě poskytnutí plně ní dle 92e zá
kona o DPH se uplatní rež im přenesení
daň ovépovinnosti dle 92a zá
kona o DPH.

V.

FINANCOVÁ NÍ

V.1. Iaktura bude vystavena po předání a převzetí díla na základě zápisu o předání
a převzetí díla.
V.2. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednávána 30 dnů po jejím doručení
objednateli. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsá
ní fakturované částky z účtu
objednatele.
V.3. Faktura bude obsahovat vš echny nálež itosti odpovídající daň ovému dokladu dle
platný ch zákonů. Bude zaslá
na objednateli na adresu sídla firmy datovou schránkou
nebo e-mailem na epodatelnatjihlava-city.cz.

VI.

PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETÍ PŘ EDMĚ TU DÍLA

VI.1. Dílo bude předáno po jeho dokončení. O průbě hu vý sledků přejímky bude sepsá
n
obě ma smluvními stranami zápis o předání a převzetí díla. Dnem podpisu zápisu
o předání a převzetí díla přechází nebezpečí k předmě tu smlouvy na objednatele
a začínábě ž et záruční doba.
Vl.2. Předmě t smlouvy bude dokončen uvedením objektu a prostor, které byly dotčeny
pracemi, do původního stavu, s konečný m úklidem.
Vl.3. Případnéš kody, které vzniknou v souvislosti s provádě ním prací, zhotovitel neprodleně
na vlastní náklady odstraní.
Vl.4. Předání a převzetí předmě tu díla bude provádě no v rozsahu a způsobem, stanovený m
touto smlouvou a v souladu s 2628 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou.

VII.

ZVLÁ Š TNÍ UJEDNÁ NÍ

VlIl. Objednatel je oprávně n kontrolovat provádě ní díla prostřednictvím pově řeného
pracovníka Majetkového odboru Magistrátu mě sta Jihlavy, který m je paní
V rámci tohoto pově ření je oprávně na:
a) kontrolovat, zda jsou práce provádě ny v souladu se smluvními podmínkami,
zadávací dokumentací, přísluš ný mi normami a obecný mi právními předpisy,
b) neprodleně upozorň ovat zhotovitele na zjiš tě né nedostatky,
c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě , ž e zá
stupce
zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot
nebo hrozí-li jinéš kody,
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kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce zápisem o předání
a převzetí díla a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstraně ní zjiš tě ný ch
vad a nedodě lků.
Vll.2. Vzájemnou dohodou a vsouladu s 2619 občanského zákoníku stanoví se záruční
lhůta na toto dílo v délce 24 mě síců. Záruční doba začíná bě ž et dnem předání
a převzetí díla. Reklamaci vad, vzniklý ch v záruční lhůtě , uplatní objednatel písemně
u zhotovitele, který se vyjádří po přijetí reklamace do 30 dnů ode dne doručení
reklamace. V případě oprávně né reklamace je zhotovitel povinen nastoupit neprodleně
k odstraně ní reklamovanévady, nejpozdě ji vš ak do deseti dnů od uplatně ní oprávně né
reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím technicky mož ném termínu.
Termín odstraně ní vad se dohodne písemnou formou.
Vll.3. V zájmu zajiš tě ní sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na tě chto pokutách:
a) při prodlení zhotovitele se splně ním povinnosti předat dílo vtermínu dle Č l. Iii 2
této smlouvy činí smluvní pokuta 1.000,-Kč za kaž dý započatý tý den prodlení,
b) při prodlení zhotovitele s odstraně ním vad a nedodě lků dle zápisu o předání
a převzetí díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu 500,- Kč za kaž dý den prodlení.
Splatnost smluvních pokut se sjednávána 30 dnů po doručení vyúčtování.
Vll.4. Pro náhradu š kody platí ustanovení
2913 a násl. občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodly na vyloučení mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Smluvní strany se
zároveň dohodly na vyloučení solidární odpově dnosti dle ustanovení
2630
občanského zákoníku.
d)

VII.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádě ní prací tak, aby při realizaci díla nedoš lo
k poš kození stávajících budov a jejich vybavení. V průbě hu realizace díla je zhotovitel
povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečiš tě ný ch v důsledku stavební
činnosti zhotovitele a jeho poddodavatelů.
VII.6. Zhotovitel je seznámen s podmínkami staveniš tě a se vš emi okolnostmi, které mohou
mít vliv na obsah smlouvy o dílo a na jeho cenu. Předlož enánabídka tyto okolnosti
respektuje. Nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem k pozdě jš í změ ně
ceny díla a termínu jeho provedení.
Vll.7. Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch občanský m
zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá‘vůči najetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
b) ‘ zhotovitel rprová
dí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadný m
provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo po jeho
upozorně ní zápisem ve stavebním deníku
c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, ž e
nedodrž í termín dokončení a předání předmě tu díla
d) v případě zastavení prací ze strany objednatele.
Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé straně , přičemž
Učinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany vý slovně
sjednávají, ž e v případě , kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poš tou do
vlastních rukou, máse za den doručení třetí den ulož ení zásilky u poš ty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniš tě a předat rozestavě nédílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutný ch činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
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VIII.

ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENÍ

cislovanym
Vlll.1. Smlouvu lze zmenit, upresnit nebo zrusit jen psemnou formou
stupců obou
dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zá
smluvních stran.
kého zákoníku.
Vlll.2. Tato smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení občans
ou vý slovně
smlouv
touto
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou
, ve zně ní
koníku
zá
ho
ké
dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občans
pozdě jš ích předpisů.
pro objednatele
Vlll.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva jsou určeny
a jeden pro zhotovitele.
i a účinnosti
Vlll.4. Tato smlouva nabý váplatnosti dnem jejího podpisu smluvními stranam
u smluv.
dnem uveřejně ní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registr
v souladu
Statutární mě sto Jihlava zajistí uveřejně ní této smlouvy v registru smluv
s právními předpisy.
-

V Jihlavě dne:

V Jihlavě dne:

‘Í 5. 10. 2021

Dobrovolný
atel siolečnosti

Vedoucí
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