
Číslo smlouvy zhotovitele: 445/2018

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012, občanským zákoníkem mezi:

1. Městysem Višňové,
    se sídlem Višňové 212, 671 38 Višňové u Znojma
    IČO 00293784, DIČ CZ00293784
    zastoupenou 
   
   
    dále jen „objednatel“

2. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje,
    se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
    IČO 70932581
    DIČ CZ70932581
    zastoupenou 
   
   
    Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
    dále jen „zhotovitel“

I.
Předmět smlouvy:

1.1 Předmětem  smlouvy  je  oprava  místních  komunikací  Višňové  dle  požadavků  objednatele,
zejména se jedná o opravy výtluků. 

     Rozsah prací je stanoven do 170 000 Kč bez DPH.
1.2 Zhotovitel  se zavazuje,  že provede dílo v rozsahu,  způsobem dohodnutým s objednatelem

svým jménem a na vlastní odpovědnost mimo odpovědnosti uvedené v čl. 3.4 této smlouvy
a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.
Předmět díla:

2.1 Předmětem díla je oprava místních komunikací Višňové.
2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s pokyny objednatele.
2.3 Místem plnění jsou místní komunikace v k.ú. Višňové.

III.
Doba plnění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době od 11. 6. 2018 do 31. 7. 2018. Dřívější
plnění je možné.

3.3 V případě  omezení  postupu  prací  vlivem  objednatele  nebo  z důvodů,  které  nevznikly
jednáním,  opomenutím  případně nečinností  zhotovitele,  bude  jednáno o  posunutí  termínu
dokončení plnění díla.

3.4 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích
osob.

IV.
Cena díla:

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
Zpracování teplé obalované směsi do výtluků 
Zapravení povrchu, vysprávka tryskovou metodou s použitím
asfaltové emulze a hraněné drtě    
S rozsahem  prací  včetně  denní  spotřeby  materiálu  bude  denně  seznámen  oprávněný
zástupce objednatele

4.2 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla.
4.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými

právními předpisy.
V.

Platební podmínky:
5.1 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury vystavené po zhotovení

díla a předání díla.
5.2 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 14 dnů od doručení faktury.
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      objednateli.

5.3 Faktura je uhrazena dnem připsání celé fakturované částky na účet zhotovitele. Platba bude
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané
hodnoty v platném znění.

VI.
Převzetí díla:

6.1 Dokladem o provedení a rozsahu předmětu díla dle této smlouvy bude předávací protokol
podepsaný zhotovitelem i zástupcem objednatele.

6.2 Předávací  protokol  jsou  oprávněni  podepsat  za  objednatele  
a za zhotovitele 

6.3 Záruční doba se stanoví na 24 měsíců.
6.4 Kontaktní osoba objednatele: 
6.4 Kontaktní  osoba  zhotovitele:  :

VII.
Sankce

7.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

7.3  Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
7.4  Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na základě faktury se splatností 14 dnů. 

                                                                           VIII.
                                                        Závěrečná ustanovení
8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
8.2. V případě,  že  některá  ze  smluvních  stran  odmítne  převzít  písemnost  nebo  její  převzetí

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
8.3 Osoby podepisující  tuto  smlouvu svým podpisem stvrzují  platnost  svého oprávnění  jednat

za smluvní stranu.
8.4 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. V případě, že hodnota plnění
z této smlouvy je minimálně 50 000 Kč bez DPH, podléhá smlouva uveřejnění v registru smluv
dle  zákona č.  340/2015Sb.  Uveřejnění  smlouvy  zajistí  SÚS JMK.  Objednatel  označil  tyto
jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:

8.5  Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná dnem uveřejnění
v registru smluv.

8.6  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – nabídka zhotovitele.
8.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Ve Znojmě dne 31. 5. 2018

       
       

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
                  příspěvková organizace kraje
                        starostou          

                 

jako objednatel        jako zhotovitel
 


