
\ vSMLOUVA o DiLo‹=.
uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89f2012),

1. Smluvní straný:

ZHOTOVITEL:
4sof`t, s.r.o.
Krkonošská 625
Tanvald ˇ
ıčo; 28703324 Dıc : CZ28703324
zastoupený Mgr. Dušanem Šmídem
Bankovní spojení: KB a.s. Tanvald,
č.ú, 43-4960250267l0100
OBJEDNATEL:
Město Žďár nad Sázavou
żižkøvfl 227ı1, Žďár nad Sázavou
zastoupené Mgr Zdeňkem Navrátilem, starostou města
zmocněn kjednáni: lng. Milan Petr ˇ
Bankovní spojení: lflomerční banka Zďár nad Sázavou
č.ú.: 328-75110100 ICO : 295 841 ; DICCZ-295841
2. Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést
pro objednatele dílo: _
12l'll'lS Veselská 26l39, Zďár nad Sázavou- Terasa s polyuretanovým povrchem tl.
13mm

V rozsahu a kvalitě dle:
- technických norem platných v době realizace díla

Předmět dila je blíže specìfikovan ve výkazu výměr a rozpisu praci, který tvoří nedíinou součást
této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny dila.

Součástí díla jsou další náklady:
- likvidace odpadu
- Zařízení staveniště ˇ
- Zajištění revizi a dalších zkoušek cíle CSN a jiných platných předpisů
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a
dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze
sjednané ceny plnění díla bez DPH. Tyto práce budou odsouhlasený oběma smluvními stranami
a vyúčtováný objeclnateli dle skutečně provedených praci

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla -
vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti grafickému navrhu a cenové
nabídce a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené
objednatelem ve stavebním deníku.
Vicepráce budou odsouhlasený oběma smluvními stranami a budou výčísleny vpřipadném
dodatku smlouvý o dílo
V případě vicepraci bude prodloužen termín dokončení dila. Toto prodloužení terminu dokončení
díla bude výspecifikováno v dodatku ke smlouvě o dílo
Objednatel je povinen tyto změny předat písemně.
Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti grafickému návrhu a cenové nabídce. Dále se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci dila nepoužije Žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitou nápravu a veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel.



..z.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahemapovahou dí|a,Žejsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné _

Objednatel se zavazuje, že provedené díło převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za
jeho provedení.

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora
ujednáno. V případě předání dila v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto
Skutečnost objednateii písemně oznámit.

3. Doba plnění:
Termín zahájení prací 1. 9. 2018
Termín dokončení prací 30. 9. 2018
Doba realizace 5 dnů

Smluvní strany sjecínávají, že veškeré termíny realizace díla se prodlužují o dobu, kdy nebylo
možné z důvodu vyšší moci arnebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť,
teplota během instaìace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C po celý
den) realizovat dílo, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Za vyšší moc smluvní strany
uznávají všechny nepředvidatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo
možno odvrátit ani S vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na
zhotoviteli spravedlivě požadovat

4. Cena za dílo:

Smtuvní strany se dohodly, že objednatei zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou
pevnou cenu ve výši:

Ízus vøzšisráižsıss, za* øěfifljjpgz DPH T oPH 21% T nęná siojıìu
terasavpolyuret. povrch ,_ __V V 333 056,00 Kč W 69 941,8 ISŠ H 402 997,76 Kč

Smluvní strany se dohodly,že cena za provedení dila bude stanovena jako nejvýše přípustná
cena.

5. Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše
fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a
převzatých stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny
- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po odevzdání a předání díla a po odstranění
případných vad a nedodělkù sepsaných při předání díla.
Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu
poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost fakturje do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateíi.

6.Sou_činnoSt objednatele;

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:
- Objednatel umožní přístup do prostor, které souvisí s předmětem díla

7.MÍsto provedení díla:

Smluvní strany se_ dohodly, že zhotovitel prpvede dílo
Veselská 26í39,_Zd'ár nad Sázavo,L_ı±_Tl,2MS
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8.Vady_díla,zá_ruka za jakost:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.v čl.3 této smlouvy V souladu s ČSN
tak,že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvykiému účelu.
Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné V době záruky.

Záruka je stanovena:
na provedené : stavební práce 60 mesicu

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami
práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotoviteiem.
Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen Objednatel uplatnit v
den převzetí díla, jinak odpovědnost Z těchto vad zaniká. Nároky Z vad díla zahrnují výlučně
právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu Z ceny díla.

9.0statní ujednání:
a)Smíuvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

- Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den
prodlení

- Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla
bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.

- Objednatele se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatele vyplývá ze závazku
poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl.7 této smlouvy, ve výši 'l0OKč za každý den
prodlení.
Touto úpravou O smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu
škody.

- Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru: ing. Miłan Petr
- Součásti této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být

účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a
zástupcem objednatele.

- Zhotovitel zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny nebo provede taková opatření, aby
si zajistil zdroje energie vlastni kapacitou, např. použitím elektrocentrály.

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města, zhotovitel výslovně prohlašuje, že je S touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem S ohledem na zákon č.
106í1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených vtéto smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících Z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106l*l999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
c) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchovánim a zpracováním svých osobních údajů
obsažených V této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení
evidence a projednání V orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv,
apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů
předejít záměně účastníků právního vztahu.
Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel,
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, v souladu S právními předpisy ČR a EU.
d) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v šnformačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel
výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv zajistí Objednatel.

9.PřekážkV_při proyádění díla.
Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně
písemně oznámit objednateli.
Za překážky při provádění díla se považuje
- nepříznivé klimatické vlivy uvedené V čl. 3
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10.Závěrečná ustanovení:
Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řidi
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s
tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a
musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského
zákoníku, tzn., že odpověd' s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, Z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Příloha SOD:
- Položkový rozpočet
- Grafický návrh

Ve Žďáře nad Sázavou, dne .... _.

  
OBJEDNATEL Mgr. Dušan Šmíd - jednatel

rnrrìsrc žčri .z“-4 'zub sıi.zr›z'ou
C9 Žiżi‹nvzż 22711

zůAR i\:;-“.D sıtzàtvou
Psc 591 31
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