
/ Smlouva 0 dílo 
/. podle §2586 a násl. Zákona Č. 89/2012, Občanský Zákoník, v rozhodném Znění 

I. Smluvní Strany 

Objednatel: Město Uničov 
Masarykovo nám. 1, 783 91 
IČzˇOO299ó34 
DIC: CZ 00299634 
Sberbank CZ, a.S. Č.ú. 4070001277/6800 

na straně jedné (dále jen ,,objednate|")

3 

Zhotovitel: KARETA s.r.o. 
Krnovská 51, 792 01 Bruntál 
IC: 62360213 
DIČ: CZ62360213 
Zapsána u KOS Ostrava Oddíl C, vložka 8072 

na straně druhé (dále jen ,,zhotovite|") 

Výchozí podklady a údaje 

Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka zhotovitele: 

IV 
,,Brnıcko, rekonstrukce komunikace u nové 

zástavby“ 

číslo smlouvy objednatele: číslo Smlouvy zhotovitele: K18055



II. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací: 

,,Brníčko, rekonstrukce komunikace u nové zástavby " 

v rozsahu dle Zadávací dokumentace a cenové nabídky zhotovitele. Přesný rozsah díla 
je dán rozpočtem, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

Místem plnění je: Obec Brníčko 

III. Lhůty plnění smlouvy 

1. 

zahájení prací : 4. 7.2018 
ukončení prací: 30. 9.2018 

Vpřípadě nepříznivých klimatických podmínek popř. vlivů neovlivnitelných 
zhotovitelem, budou termíny dokončení díla upraveny dodatkem ke smlouvě o 
nezbytně nutnou dobu. 

IV. Cena plnění smlouvy
1 

2. 
3. 

V. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele a činí: 

Cena prací celkem bez DPH 506 729,50 Kč 
DPH 21% 106 413,20 Kč 
CENA CELKEM VČ. DPH 613142,70 Kč 

Položkový rozpočet je přílohou Č. 1 této. 
V případě, že vprůběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně rozsahu díla /méněpráce, vícepráce/ bude cena díla po projednání a 
odsouhlasení upravena. Pro ocenění a vyčíslení ceny bude použito cen uvedených 
vpoložkových rozpočtech vnabídce. Pro práce neobsažené vnabídce se použije 
ocenění pomocí ceníků URS Praha v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

Záruka za dílo 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 36 měsíců ode dne předání 
díla. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této 
Smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou. 
Reklamaci vady na díle v záruční době provede Objednatel bez zbytečného odkladu 
písemnou formou S doručením emailem a následně poštou na adresu zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od 
objednatele navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad. 
Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen 
odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem. 
O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady 
v Záruční době. 

číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: K18055



VI. Platební podmínky a fakturace
1 

2.
3 

4. 

Objednatel provede zhotoviteli platbu na základě celkového soupisu skutečně 
provedených prací vystavených Zhotovítelem a odsouhlasených objednatelem po 
kompletní dodávce díla. 
Splatnost faktur je do 30 dnů po doručení faktury objednateli. 
Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to výlučně 
v české měně. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., O 
dani Z přidané hodnoty a zákona č. 89/2012, Občanský Zákoník, jinak je Objednatel 
oprávněn daňový doklad, tzn. fakturu dodavateli před jeho splatností vrátit. Objednatel 
(obec) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinou k dani a u plnění nebude 
uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona O DPH v platném Znění. 
Všechny platby se považují za splacené ze strany objednatele okamžikem jejich 
odepsání Z účtu objednatele a jejich poukázáním na účet zhotovitele. Objednatel 
nebude poskytovat žádné zálohy. 
Při prodlení objednatele S úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
Z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády Č. 163/2005 Sb. 

VII. Sankce 
1. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu

2

3 

4. 

5. 

ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení až do termínu jejího splnění. 
Za nedodržení termínu odstranění vad díla je Zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu 500,-Kč za každý započatý týden. 
Jestliže zhotovitel nezačne S odstraňováním vad v termínu, Zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 500,-Kč za každý den prodlení. 
V případě prodlení S placením faktury zaplatí Objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,1% Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Dohody O smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli 
škodu, která vznikne v přímé souvislosti S nesplněním závazků odevzdat dílo či 

odstranit vady ve smluveném termínu. 

VIII. Ostatní ujednání 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro 
provedení díla. 
Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy Z kontrol provádění díla, na jeho 
požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin. 
Objednatel zajistí informovanost institucí (záchranná služba, Hasiči) o provádění opravy 
vozovky stím, že po dobu opravy bude Ztížen popř. omezen průjezd a průchod 
komunikací. Zhotovitel se zavazuje toto Ztížení popř. omezení způsobit jen po dobu 
nezbytně nutnou. 
Zhotovitel dílo provádí tak, aby po dobu realizace byl do prostoru stavby umožněn 
přístup vozidlům záchranné služby, Hasičů, Policie. 
V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci popř. 
víceprací vyžádaných objednatelem, bude toto smluvními stranami projednáno a 
pořízen dodatek k této smlouvě. 

číslo Smlouvy objednatele: číslo Smlouvy zhotovitele: K18055



6. Zhotovitel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za Stav přechodného dopravního 
značení uzavírky. 

7. Veškeré Stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude objednatel provádět 
dle TKP a ČSN Z nich vyplývajících. 

8. Zařízení staveniště a případné Skládky zajistí zhotovitel. 
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek 

a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 
požadavků objednatele. 

10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech paré, Z nichž po dvou obdrží objednatel a po dvou 
Zhotovitel. 

Přílohy: 
1) Položkový rozpočet 
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