
S M L O U V A  O  D Í L O  C .  4 / 2 0 1 6 / V Z / J a v
uzavřená podle § 2386 S misi. ohěanského zákoníku mezi

1, Objednatelem : Město liiiovce
Slezské nám. ], 743 1)1 Bílovce

/ lis loupen v ve \eeech sni lioni eh: Ing. Javorek Aleš.
vedoucí odboru ¡vnitra a živnostenský úřad

Telefon: 73G 627 605
Zastoupený \c  věcech technických: Miroslav kováěik 
Telefon: ’ ’ 726 627 610
Bankovní spojení; Ceská spořite 1 nu a.s., pobočku Bílovec
Č ísli účtu : ’ 27-1 76183331W O Q
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
H -nu i 1: Liles-juvorekákibilove c. cz
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem
/ustoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Telefon:
Sídlo:
Bankovní spojeni:
Číslo úctu:
DIČ:
IČO:
Tele Ion:
E-mail:

........ .................... .......
.................................................................
............. .................
....................

...............................................................................
..............................................................
...........................
.....................
................
. . . . .. .............
...........................................

SnolečnosL je zapsána v obchodujm rejstříků vedeném krajského soudu v Ostravě, oddíl 
C. vložka 41437 
(dále jen zhotovitel)

- ..společně označováni ¡Liko.. smluvíu stran;,"

[. Předmět sni lom r

Smlouvou o tlilo se zholov.ilel zava/Líje provésí ¡m svuj náklad a ncbe/.peeí pro obicditatele 
diln specifíkovnné v lelo smlouvc a objednalel se z.avazoje di lo prevzít a zaplalit ceno.

Předmětem teto xjrilouvv o dílo je provedeni di la - akce s označením; 
..Klimatizace Bílovce - Radnice - místnosti č, 3 0 1 ,302,303.“

1, Předmět tlila je specifikován cenovou poptávkou objednatele č.4/2016/VZ/Jav, dle 
požadavku objednatele bude venkovní k i i n i a L Í z a c n :  jednotka umístěna v  půdním 
prostoru. (Provozní režim venkovní jednotky je od -5°C do ‘46'C).

2. Zhotovitel je povinen před zul Zjemni prací objednatele upozornil ha případně zjištěné 
chyb v a nedostat ky. které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě



j .

legislativních zixičijf které by se týkaly předmětu díla. je zhotovíte] ad vinen ob i cd uateie 
na tmo skutečnost upozornit a navrhnut jiné tcdmieke provedeni díla.
Tyli sto plněni: Rad nice. Slezské náměstí 1 /1 ,743 OJ Bílovic
Předmětem dila jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patři k řádnému zhotovení díla. a o kterých ¿hotov i tel věděl, anebo 
die světíš odborných znalostí vědět měl. že ¡sou k řádnému a kvalitnímu pí®vedení díla 
nezbytné -  klimatizační jednotka bude unií stěna dle požadavku objednatele ý pud nim 
prostoru,,
Špiněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla a podepsuni zápisu o předání a 
převzetí díla,' odstraněni všech případných vad a nedodělku.

Fl. Cena

Celková cena za provedení díla dle cl. 1. léto smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a lo ve výši:
Citm bez DPH: 164 943,00 kě
DPH: 34 638,03 Kc
Ceň a š DPIi: í 99 381.03 Kč
(slovy: jerfnostortťViuteMUdiivčtíisicpcisťtosmdasáijťiiuakonnnuthttřiha!drť i  DPH)

Zhotovitel jako plátce lál3! I připočítává k ceně ¿a dílo daň z přidané bodnuly v zákonné 
v ýši. Pokud dojde ke změně sazby DPI i \  době uskutečněni zdanitelného plnění, jc 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní saz.be odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdániteliShp plnění. V případě takové změny DPI I není třeba uzavíral 
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
Zhotovitel timln zaručuje objednateli, že před -■tanovením eeny za dílo tak. jak je tato 
cena stanovena v léto smlouvě, provedl oceněni, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvku dle výkazu výmět. zal trnutých do dodávky díla. V cenách výkonů ¡sou zahrnute 
veškeré hlavni, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla. jako např. zařízení staveniště, telefonu, vypomoci, pravidelné denní odklízeni 
odpadtt. uvedeni do původního stavu, nátěru, dopravy na siavcniště. svhlé dopravy, 
skladováni, vytvořeni prosLupit. iiákludy na předkládáni vzorku, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedeni díla. 
Zhotovitel nemá právo domáhal so zvýšeni sjednané ecuy z důvodu chyb nebo 
nedoslalkti v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyt© chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění \yknz.u výměr.
Zhotovitel ne ni oprávněn provádět jakékoliv viecpráee a poté požado\aL navýšení ceny 
bez. předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

h. /.hotovíte! se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v tčehto tcmiinebh:
Zahájení prací zhotovitelem: na základe písemné výzvy objednatele 
l koneční, předání a převzetí díla bez vad a nedodělku: nej později do 31.8.2016

Lhůta k provedení díla může být prodli mžena jen v případě, že by objednatel způsohi 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bydo způsobeno vyšší mocí. V případe 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a speei li koval je



pbje<lnatdi do 2 dnít od jejich vzniku. Termín prodlouženi 1 lihly pro řádné ukončeni dílu 
musí býl přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

Platební :i fakturační JKidnuijJvý

Objednatel neposkytuje zálohy.
Práce budou lak túro vány po dokončení díla a předání díla objednateli konečnou 
Jak [Lirou.
Splainosi faktury je stanovena na 21 dnn od jejich průkazného doručení objednateli. 
/h a lo vito! ie povinen k fakturám přikládat oboustranné odsouhlasený písemný 
protokol o předáni ;l převzetí díla a p i sáhaný soupis provedených práci a dodávek.

Staveniště

Zhotovitel zodppvídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem 
jeho činnosti, odstraňí na své náklady', a [o v souladu se zákonem.
Zhotovitel vyklidí staveniště do ň-t i dnu po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli.

Předáni ¡1 převzetí díla

Zhotovení dbaje ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání ti převzetí. odstraněním všech vad u nedodělku a uvedením terénu 
do původního stavu, předáním dokladu o předepsaných zkouškách a revizích.
Rádně zhotoveny předmět dílá zhotovitel předá objednateli v terminu dle čl. lil. této 
kgáipLiyy a objednatel předmět dihi protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými závadami a nedodělky nebráníeiuh bezpečnému užívání.
Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět dílu bude předáván a 
p rej i má n po řá d n e d ok on £ en ých částech.
Zhotovjre 1 je povinen písemně oznámit objednateli, nej méně 5 dnu předem, kdy bude 
předmět dílu nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu 
zhotovitele jsou puk smluvní strany povinuv dohodnout časový pracovní harmonogram 
tak. aby zajíst'‘oval plynulé, souhrnné a hospodárné předáni a převzetí a možnost 
přizvání příslušných organizace
Splněním díla se rozumí úplné dokončení. tj. provedení všedi stavebních a jiných 
prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uz.uvřenou smlouvou o dílo ve zněni 
při pudných změn a doplňků, včetně písemné do bodnutých vicepract. vyklizeni 
staveniště a předání dokladu o přede jásaných zkouškách a revizích. Odstranění všech 
případných vad a nedodělků.
K přejí nace díla ¡e /hotovi id povinen objednateli předložit a předal: dok mněn lne i 
skutečného provedení díla. technické listy, atesty, doklady o shodě použitého maieríáíu a 
výrobků: ostatní doklady, osvědčujici jakost a spolehlivost provedeni stavby, které si 
objednatel vy žádá.
O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených práci, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřenich a íhuláeb k 
odstraněni případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z cen; díla nebo o 
jiných právech z odpovědnosti za vady. Po pode psáni zápisu oprávněnými zástftpéi obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a Ihúty v něm uvedené za dohodu til é, 
pokud některá zc stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vády, které se 
projev ily po odevzdáni díla. zodpovídá zhotov itd v rozsahu sjednané záruky za jakost.
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V připadě. že objednatel rádně dokončený předmět smlouvy - dílo. nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněny důvod jeho nepře vzej§ Po odhánění nedostatků. pro klcré objednatel 
odmítl dílo převzít opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném řozsahu. Z opakované 
prejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla. \ něm/ 
objednatel prohlásí, ze Stavební dílo nebo jeho dohodnutou égsl od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a pře\zeti díla je pak sesíávpň v/.ajemným podepsáním dodatku zápišu 
oprávněnými zástupci obou smím nich stran.
Pokud se struny nedohodnou ani v opakovaném řízeni na oprá\ nenosí i či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve Ihúíě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnuli příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obé 
smím ní strany závazné.

/■¡trnka /.¡t j a k o s t ,  u d n u v ěd rm s i za v inb

Zhotovitel zodpotídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu léio 
smlouvy a zaručuje se. že dílo provede; v souladu s podmínkami této smlouvy a v jakosti, 
která bude odpo\ idat obecné závazným předpisům ČSN platným v ČR v dohé realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výnáfrcú a dodavatelů materiál li  a 

technických zařízeni platným v ČR v době jel to realizace.
Zhotovitel poskytuje na /hotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 
3ů měsíců od data předaní objednateli.
Záruční doba začíná plynout ti siavebnich objektů díla po odstranění vad a nedodělku na 
díle zjištěných objednatelem při předáni a převzetí díla. ti technologického /aři/eui dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předáni díla a je platná za 
předpokladu dodrženi všedi stanovených pravídel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněna zhotovitelem, která se projev i během záruční doby. 
bude odsi raněna zhotovil clem zcela nn jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o 
dobu. po kterou bude trvat odstraňováni vad. zhotovitelem.
Za případné vady. které byly způsobeny použiLtm podkladu a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatelé upozornil a ten. i přes loto 
upozorněni na jejich použití trval, zholovitel neodpovídá.
Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla. 
jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou, 
í V) vinno stí a práva ze záruky za jakost upravuje plné občanský zákoník.
.lest li že se \ záruční době vyskyLnÓU sudy. je objednal el povinen každé zjištěni vady u 
zhotovitele písemně reklamovat, a té bezodkladně po jejím zjištěni, nej později však do 
konce sjednané záruky za jakost.
Zhotov i tel je povinen nastoupit k od struně ní písemné oznámených reklamovaných vad: 
do 24 hod. u vad bránících provozu díla či ohrozitjících jeho bez peč nosí. do 7 duu u vad 
ostatních od jejich oznámeni.
Zhotovitel je povinen odstranit vady nej později do 30 ti dnu od jejich oznámení. Pokud 
k odstraněni vady nedojde v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu 
rek lamo vttn vel: vad na nakkuh zlioun i tele.

Sankce

V případě nesplnění povinností {závazku) vyplývajících z léto smi n ti vy. vzniká straně 
Oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
Objednatel má právo vyúčtovat zhola v i telí smluvní pokutu:
a) za nedodrženi dokončení díla ve lhůtě 3 Q00,- Kč za každý i započatý den prodleni
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s předáním díla

b.i za ne nastoupeni zhotovitele jftg od StraňtS váítí každé reklamované vady 1 000,- Ké /.¡.i 
každý i započatý den prodlení

c) z.a neodstranění vad v (a minech 1 000,- Ke za každou vadu a den
d) za ne vy klizen i Staveniště \  Shodnutém  termín u 500.- Kč z.a každý započaty den 

prodleni

Zhotovitel ntá právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý 
den prodlení /  dlužné uástky s opoždění m placením faktur,
1 ’hrazením smi mní pokuty uvedené \ tomto článku není dotčeno právo na náhradu 
škody vznikle porušením povinnosii zajištěných smluvní pokutou.

I \ , Ifť/neeinis1 práce a požární o chrám

4.

s.

K.

0.

10.

l k

Zhotovitel se zavazuje dodržoval bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy na pracovišti objednatele.
/Jtotťnitel převezme \ plném rozsahu odpovědnost za vlastni řízení post tip o práci a 
dodržování předpisů bezpečností práce a ochran;, zdraví, požárních, ekologických a 
dalších předpisů. Předáním pracoviště zlmiovitcli je tento odpovědný za dodržováni 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany \ souvislosti se zadanou prací, až 
do dobý předáni díla objednateli. Opatřeni z hlediska bezpečnosti práce a oc hrát ty zdraví 
při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na 
svém pracovišti z hol ltví tel v souladu s bezpečnostním i předpisy.
Zhotovitel se zavazuje. že zajisti vlastni dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou 
kontrolou nud bezpečnosti praee při čmnoslt uu praco\ ištíeli objednavatele ve smyslu § 
11)3. odst. 1. písm. g) zákona c. 262/2006 Sh.
Zhotovitel se z&vazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky 
podle profesi, finnosb a rizik na pracovištích objednavatele.
Zhotovitel se seznámí s rizik* na pracovištích objednatele, upozorní na ne své pracovníky 
a určí způsob ochrany a presence proti úrazům ¿i jinému poškozeni zdraví.
/hoíovílel upozorní objcdnalele na všechny okolnosti, které by mohly vésl při jeho 
činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele 
nebo dalších osob.
Zhotovitel upozorni objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vésL k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízeni a objektů.
Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, kieré mají původ 
\ povaze přístroje nebo jiné věci. jichž bylo při plněni závazků použito, a že se léto 
odpovědnosti nemůže zbavit.
V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetři a sepíše záznam o úrazu vedoucí 
pracovník zhotovitele.
Zhotovitel nose nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.
Pokud zhotovitel způsobí s\ou Činnosti ná stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, 
je povinen ji \ plné výši uhradit.

X. Odstoupeni od smlouvy *

Nastanou-li a některé ze smluvnich stran skutečnosti bránicí rádnému plnění smlouvy, je 
povinna Ln hez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.



2. Smluvní sírany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá zc smlu\nich sLrun 
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemně výzvě a poskvtntiii 
přiměřeně doby nedojde k háprájp silnace.

3. Objednáte] je navíc opm\ nén odstoupit, pokud nastane některá /  níže uvedených 
skutečností:

a) Zhotovitel neprovádí dílo dohod nul ým způsobem nebo v rozporu se zadávací 
dokumentací nebo obecně plaLnýmí normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen 
písemné \y/vat zholovítele k odstranění oprávněných vad při provádění dílu a poskytnout 
mu nejméně 10 denní 1 blitu (dle povahy vády) k odsiranění s upozorněním. že pokud 
nebude sjednána nápravu, od smlouvy po uplynul i Ihůly odsioupi. Ťuklo může být 
odstoupeno od smlouvy o dílo i \ průběhu prováděni díla.

b) Prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo Ič etnik
4. Odstoupeni nd smlouvy musí by 1 písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 

Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní síran v na smluvní 
pokuty.

XI. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou* včetně všech jejich jednot li vyeh příloh, 
výslovné řešeny, platí příslušná ustanoveni občanského zákoníku v ůěimiérn /.není ke dni 
lizu vře ní této smiouvy.
Smluvní strany se dohodly, ze veškeré změny v této smioLoé budou řešit písemnou 
formou.
Pokud by se kterékoliv z ustanovení tělo smlouvy stalo podle plamě ho práva \ 
jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprás ním. nebude tím dotčena nebo 
ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvaduosL ostatních lis Lanové ní smlouvy. 
Jakákoliv vada této smlouvy, která by médii původ v lakové neplatnosti nebo ne líc i nn os: i, 
bude dodatečně zhojena dohodou iteaslníku přijelim ustanoveni nového a platného, které 
muší respektovat ujednáni a zájem smluvních stran.
Tato smlouva nahýb á platnosti a účinnosti dnem podpisu opráv něnými zástupci obou 
Smluvních stran. Smlouva je vyhotovenu ve 3 stejnopisech shodnédm obsahu, z. nichž 2 
vyhotoveni obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Nedílnou součástí lclo smlouvy je cenová nabídka dodavatele.
Smluvní struny prohlašuji, ze jsou Způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva bvki 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle. nikoli v tísni za nápadné 
n e výhod n ý c h po d m i n e k.
Na důkaz bez výhrad ucho souhlasu se všemi ustanoveními tělo smlouvy připojují osoby 
oprávněme jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční
podpisy.

L o t(pV Bílovci dne V Hranicích, dne 20.Q7.201b


