
SMLOUVA O DILO č. 2016/1732/OI_ORIP

uzavřená ve smyslu 5 2586 & nás|.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen“ „02“) mezi

smluvními stranami:

1. Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem:: Náměstí Starosty Pavla 44

272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor města

Osoba oprávněná ve věcech technických: Jiří Moravec, technik investic

IČ: 234516„ DIČ: czoozsasls

Bankovní spojení: _o, číslo účtu_

2. Zhotovitel: MIKRE, spol.s r.o.

Se sídlem: Bezručova 578

273 45 Hřebeč

Zastoupené: jednatelem Miroslavem Kretíkem

IČO: 26135086, DIČ: (226135086

Bankovní spojení:_číslo účtu_

Firma podniká na základě zápisu u Městskéhosoudu v Praze oddíl C, vložka 73293

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svych vzájemných

práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran

není spotřebitelem podle 5 419 02.

2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi

obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím

plněním neporuší žád nv závazek 5 třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu

nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany

uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplnym, odpovídá tato smluvní

strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

3. Jakékoliv právníjednáni smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno

v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první 5 1740 odst. 302 se pro potřeby

této smlouvy o dílo neuplatní.

či. Ustanovení této smlouvy o dílo a právníjednáni učiněná na základě této smiouvyo dílo

smluvní strany považuji v souladu 5.5 558 02 za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení

této smlouvy o dílo nebo právníjednání učinění na základě této smlouvy o dílo mají přednost

před ustanoveními 02, které nemají donucující účinky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním

způsobem podleš— 1798 a násl. 02. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo

vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého
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obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a

žádná ze Smlůvních stran nebula bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel \

prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v seuvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje

se za slabší stranu ve smyslu 5 433 CZ.

6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro '

odstra nění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení

!517le odst. 3 02 se tak neužije.

7. Případná změna okolnosti nezakládá právo zhotovitele obnovltjednání o této smlouvě o dílo. |

Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle 5 1765 odst. 2 02.
i

8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a fneb'o zdánlivosti jakéhokoliv '

právního jednáni učiněného na základě této smlouvy o dílo podle % 579 02.

i

|.
'

Předmět plnění
\

1.1,Předmětem plnění smlouvyje dílo: Zhotovení štítové zdi na pozemku parc. č. 3704 u čp. |_

809, ul. U. Burgra

\

Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad a nebezpečívčas, objednatel _

se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu. \

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provededílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného

rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na

provádění díla a dílo vztahují.
\

II.
\

Podklady ke smlouvě
!

_
!

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující podklady: rozpočet zhotovitele
|

|

Ill.
].

Čas a místo plnění
\

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v článku |. této smlouvy ve lhůtě \

zahájení: do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
_

dokončení: do 30 pracovních dnů od zahájení prací
\

3.2. Místem plnění je: Kladno, ulice V. Burgra
\

!

iv.

Cena za dílo
;

4.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši \

114.372,-i<č bez DPH. |< této “ceně bude připočtena příslušná sazba DPH.
:

4.2. Tato cenaje nejvýše přípustná.

Í
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V.

Fakturace

5.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané

“ceny díla.

5.2. Smluvní strany sjednávají 30-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne

doručenífaktury objednateli. Dnem zaplaceníse rozumípřipsání příslušné částky na účet

zhotovitele.

Vl.

Smluvní pokuty

6.1. Smluvní strany sisjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% 2 ceny díla za každý započaty

kalendářní den prodlenís předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 3.1. smIOuvy)

6.2.Budezli objednatel v prodlení se splněním peněžitěho závazku, t.j. se zaplacením faktury,

má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodleníve vyší 0,05% : dlužné částky za každý

kalendářní den prodlení.

6.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a

nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o

termínech odstranění vad a ned odělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši

0,05% 2 ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny

díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých-vad ve sjednaných termínech, které

se objeví na díla v záruční době (předpokládaném nároku je písemně oznámení vad

objednatelem a dohodnuty termín odstranění).

6.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana

oprávněně požaduje za“ plněnízávazku z tétosmlouvy, není přípustné.

6.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VII.

Odstoupení od smlouvy

7.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodleníse závazkem plnění předmětu

smlouvy (viz. bod 1.1. a 3.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. ina straně jeho

subdodavatelů a toto prodlení bude delšívícejak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo

bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je

podstatným porušením smluvní povinnosti.

7.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou

fakturovanych částek v prodlenívíce jak 30 kalendářních dnů.

7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila. Zjistí—li, že zhotovitel provádí dílo

v rozporu sa svymi povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel

odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla

tak neučiníaní v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by
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vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy

odstoupit.
\

7.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávnění osoby na náhradu škody a na '

zaplacení smluvních pokut.

WM. |

Způsob prováděnídíla. Ostatní ustanovení

8.1. Způsob provádění díla se řídí ust. & 2589 a násl. Občanského zákoníku. Dílo bude

prováděno s ohledem na okolní prostředí.

8.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, která provádí, stavební

deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy, zejména údaje o

časovém postupu praci a jejich jakosti. Během “doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být

stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní Správy.

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdyjsou odstraněny vady a nedodělky.

8.3. Denní záznamy se píší do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanýml listy

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně

zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den,

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastali okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen

výjimečně tak může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucízhotovitele nesouhlasí se

.záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření,

jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány

státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.

8.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na

stavbě.

8.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění

zjištěných vad.

8.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž Svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce

budOu jeho pracovníky dodržovány.

8.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické

energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.

8.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.
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IX.

Předání a převzetí díla

9.1. Po provedení a ukončení dila zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a

ukončené dílo.

9.2. 0 předání a převzetí díla sepíší smluvnístrany zápis, který bude obsahovat zejména

zhodnocenljakosti provedených pracía prohlášení zhotovitele, že dilo předává a prohlášení

objednatele, že dilo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní

stranyjsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich

odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

)(.

Odpovědnost za vady

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastností popsané v podkladech ke smlouvě

(viz.čl.l smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

10.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36 měsíční záruční dobudíla. Záruka na dodané

materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů. Záruční

doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.

10.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady

odstranit a to na základě oznámenívad provedeného objednatelem písemnou formou. Na

písemné oznámenívad (reklamaci) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

XI.

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předá ní a

převzetí díla.

' Xll.

Závěrečná usta novení

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou

založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními

předpisy.

12.2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.

Objednatel obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze

písemně, formou dodatku k této smlouvě.
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12.3.'Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Ý

Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem. .

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Statutární město Kladno je '

povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých \

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). ,

Zároveň smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní '

tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich změn a ;

dodatků..
.

l

l

vkladně dne: „_ 10. 2515 VKladnědne= „. 10. 2015 \

\

|

\

_ .l/Q |

i
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M1535 spol. s r.o. NABÍDKA č. 16NA00084

Dodavatel:
odběratel: IC: 00234516

MIKRE spol. s r.o. D'Č: 0200234515

' Bezrucova 5?_8 Statutární město Kladno

_ 273 “5 Hrebec náměstí starosty Pavla 44

' 1023215135088
27201 Kladno

Dl : czze1ssoaa _ „. - “.n - 57"

_ Mobil:
Dn: !. 10 2010 V ,.../„_ / hod

| E—mait:
Česko Ill ..'.-D('.'"...'1IJ:"... “unu-Innu... ,

| Tel.: byla OtevřenaÁz“5

obálek,

Nabídka č.: 16NA00084 K č ( "_

Datum zápisu: 28.08.2016 ““a “"“ “"“““ /

Platno do:
.

| ,

\\ . _“ - .. _. _- _

zhotovení štítové zdi V. Burgra ' : '- ' '

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

nosník U240 12 hm 720.00 0 040,00 21% 1 814,40 10 454.40

beton 3 m3 1 720,00 5160.00 21% 100350 6 243,00 \

usazení nosniku do betonu 1 x 10 500,00 10 560,00 21% 2 217,60 12 777.60

porolherrn 30 40 m2 588,00 27 520.00 21% 5 779,20 33 299,20

izolace knauí 10 40 m2 01,00 3 240,00 21% 580,40 3 020,40

montáž zdiva + izolace 40 m2 520,00 20 000,00 21% 4 360,00 2510000

zdicí maila 24 ks 121,00 2 904.00 21 % 009,04 3 513,84 :

věncovka porotherm 24- ks 33,00 792,00 21% 166,32 958,32

zělezo do betonu 14 90 bm 28,00 2 520.00 21% 529,20 3 049,20

beton do vence 0,5 m3 1720.00 860.00 21% 100,60 1 040,60

montáž věnce 1 k 9 210,00 9 210,00 21% 1934.10 11 144.10

izolace proti vodě včetně montáže 1 K 7 540,00 7 540,00 21% 1 583,40 9 123,40

přesun hmota osob 1 x 5 446,00 5 440,00 21% 1 143,86 5 589,56

klempířské práce a materiál 1 k 0 180,00 9 180,00 21% 1 927,80 11 107,00

Sosčel položek
114 372,00 24 018,12 138 390,12 \

Zaokrcuhlenl _
0.80

CELKEM K UHRADÉ
138 391,00 \

l

l

Nil ol r.o.

Bez ebeč

IČ: 2 5085

Tel. ©

Vystavil:
.

Ekonomickýa informacní system POHODA
'

I
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze

odd il C, vložka 73293 |

Datum zápisu: 6. prosince 1999
:

Spisová značka: C 73293 vedená u MŠÉĚĚĚÚEŽQHĚM Praze _

Obchodnífirma: __ “li—.;llKRE spol.—sín.: __ __ . ___ . M— “ ! .

edic—___„„Jsem—Deje-aeeem______..._____.________ \
identifikační číslo: 261 35 086 '

Právníforma: společnost s ručením omezeným "&— ___

Předmět podnikání:

_ ___ ___—1222219112139 _a__s_|_u_ž__b_y_neuvedené v přgohách1 až 3 živnostenského zákona .

vodoinstalatérství, topenářství '

___-._swěoLsez—f—Ššisitem_ěpeeíetieůskáeL_ __ ____Í _“_
Předmět čin nosti: \

Pronájem nemovitostí!. bytů a nebytových prostor _ _

Statutární orgán: ' \

jednatel: \

MIROSLAV KRETÍK, dat. nar_ !

Bezručova 577, 273 45 Hřebe _

Den vzniku funkce: 19. března 2012 _

Způsob jednání: Za společnost jedná. a podepisuje listiny každý jednatel \

samostatně. Podepisování za společnost se děje tak. že k i

obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň jeden z \

jednatelů této společnosti. i

Společníci: \

Společník: MIROSLAV KRETÍK. dat. nar._ ;

Bezručova 577, 273 45 Hřebeč .

Podíl: Vklad: zoo ooo,- kšmm ' ' ' _ *

Splaceno: 100%

O'bchodnípodíl: 100% _

Druh podílu: základní Í

___ Whyíwdám _ __ „__ _ ___ ___ -

ZákladnLkaEitÉk— _ __ zoo ooo,- Kč ' 5

Ostatní skutečnosti: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _—

_ __ _ ___ _ assetěeněstatysatnorarsstee__ ____ 1

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle € 777 odst. \ '

_ 5 zákona č. 9012012 Sb.. o obchodních společrlcistlacl-i—adružstvech. _

Sprá—vnost tohoto !y'pisu se p_otvrzuje __ \ .

Městský soud v Praze !

Číslo výpisu: R15118í2018 '

Výpis se poskytuje dle 5 102 z.č. 30412013 Sb

Vyhotovil: Blanka Rosáková

i

Blanka Bosáková ?áÉEĚ-Ěmmw

Výpis vyhotoven: 29. června 2016 13:33 111
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