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jako objednatel

uzavřeli podle ~ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

Sm~ouvu o dí~o
I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele
níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek
stanovených v této smlouvě.

II.
Předmět díla

1. Předmětem díla je: oprava chodníku v ul. U Cvičiště, Žižkova a zastávka MHD U Hřbitova

2. Specifikace předmětu díla, jeho rozsah, technologie provedení a kvalita je dána:

a. touto smlouvou
b. cenovou nabídkou zhotovitele Nf 12/1/17 ze dne 25.52017

s položkovým rozpočtem, která je součástí této SOD jako příloha č.1
c. příslušnými předpisy a technickými normami platnými v době provádění díla
d. pokyny objednatele
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3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele případné provedení prací a dodávek souvisejících
s dílem nad rámec sjednaného rozsahu díla, a to na základě písemného požadavku objednatele a
vzájemně odsouhlasené ceny a termínu plnění. Tato skutečnost musí být obsažena v písemném
dodatku k této smlouvě uzavřeném oběma smluvními stranami.

4. Případné méněpráce při realizaci díla musí být předem písemně odsouhlaseny oběmi stranami
formou dodatku k této smlouvě a zapsány do stavebního deníku. Současně si smluvní strany
dohodnou vliv těchto skutečností na cenu díla s tím, že budou vycházet z jednotkových cen
uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pokud to nebude možné pak z cen obvyklých.

„.
Místo plnění

Místem plnění je : ul. ‚J Cvičiště, Zižkova, Jihlava

Iv.
Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

975 789,97 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena sazba DPH ve výši podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena díla uvedená v odst. 1 tohoto Čl. je úplná a závazná a
nemůže být zhotovitelem jednostranně z žádného důvodu zvyšována, pokud nedojde
k objednatelem odsouhlasené změně předmětu díla.

3. Dohodnutou cenu díla podle odst. 1 tohoto článku zaplatí objednatel zhotoviteli na základě faktury
zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla objednateli.

4. V případě méněprací (či. II odst. 4 této smlouvy) bude jejich cena odečtena z dohodnuté ceny díla.
5. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace výše uvedeného

projektu se dle ~ 5) odst. 3) Zákona č.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o
DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesené daňové
povinnosti dle 92e zákona o DPH.

6. Lhůta splatnosti faktury (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

V.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

a) Termín zahájení provádění díla: 12.6.2017

b) Termín předání předmětu díla: 4.8.2017

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu podle odst. 1 písm. b) shora je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla bez DPH za každý den
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, přičemž
částka zaplacené smluvní pokuty se započítává do výše škody.
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VI.
Provádění díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla
objednateli. O předání předmětu díla sepíší smluvní strany protokol, který bude podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Objednatel převezme dílo, bude-li předmět díla a jeho jakost v souladu s touto smlouvou.

3. V případě, že dílo bude ke dni předání vykazovat drobné vady, nebránící řádnému užívání, je
objednatel povinen dílo převzít, v protokolu o převzetí předmětu díla však budou veškeré závady
popsány s uvedením lhůty pro jejich odstranění.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Pokud v přiměřené lhůtě Po doručení písemné
výzvy objednatele zhotoviteli nebudou vady odstraněny, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy. Pokud

jejich porušením vznikne škoda, odpovídá za ni zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit znečištění nebo poškození veřejné komunikace, které

způsobí svojí činností.
8. Zhotovitel nese do předání předmětu díla objednateli odpovědnost za škodu na realizovaném díle,

materiálu, zařízení a jiných věcech nacházejících se v místě plnění, jakož i za škody způsobené
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám
způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.

VII.
Záruka

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající podmínkám sjednaným v této SOD a
právním předpisům.

2. Vady díla, které budou zřejmé již při předání díla, musí objednatel vytknout při přejímacím řízení a
musí být obsaženy v předávacím protokole. Tyto vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě
stanovené v předávacím protokole.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne převzetí
díla objednatelem. Oznámení vad díla (reklamace) musí být učiněna písemně a doručena zhotoviteli.

4. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady
odstranit.

5. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 dnů od uplatnění oprávněné
reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Pokud
zhotovitel nezahájí ve shora uvedeném termínu odstranění vad nebo nesplní dohodnutý termín
odstranění vad, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace (pokud nebude dohodnut
jiný termín odstranění vady), nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává
z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám nebo
pověřit jejich provedením jinou firmu. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužují o dobu
počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

7. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do
30 ti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
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VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouvaje pro smluvní strany účinná okamžikem jejího zveřejnění.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými

dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.
3. Tato smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve

smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovili; jako
předpoklady uzavření této Smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž má každý platnost originálu. Jeden výtisk obdrží
zhotovitel a tři výtisky objednatel.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto Smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění podle zák.č.
340/2015 Sb. prostřednictvím registru smluv. Smlouvu zašle ke zveřejnění objednatel.

V Jihlavě dne 26.5.2017

;iT ~dsTA JWLAW ar..
Na~UČkova 64, 586 01 )Wva
td 567 553 247
~

fax: 557 309 039
!Č 60727772
orča 7V?

SLUŽBY MĚST I [AVY s.r.o.
Ing. JindIj~h Klega

Přílohy:

09. 06, 2017

Statutární město Jihlaw
Ing. Vratislav Výborný

Příloha č. 1- Cenová nabídka s Položkovým rozpočtem
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