
19, 09. 20m lil11111111111111jlljnjılıılılıllllıSmlouva o dílo č. 87
MUHO-SML/111/2018

uzavřená ve Smyslu § 2586 a následujícího Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského Zákona
V platném Znění

® MĚŠ'T'ŠKÝ ÚŘAD 0*“
___ ŠlQLEÉ-___ -Z _

1. Smluvní strany MDošlo: 5 Ut] Ema

Objednatel : Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice ČJ-Im'mçf -4Ťi-Ťu--ÍˇĚÄ-ií-- WM
Zastoupené Starostou města Pmøhy;___ __ __ _
Mgr. Ladislavem Effenberkem u^“ u “ ` ““_*ˇ-

IČzˇ00273571
DIC: CZ 00273571
Bankovní spojení: KB Pardubice, eXpOZitura Holice
Císlo účtu: 19-1628561/0100
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Ladislav Effenberk
ve věcech technických: Martina Klasovitá

Zhotovitel: Iframontáž , spol. s.r.o.
Skroupova 170
537 01 Chrudim
ICO: 15053881
DIC:C215053881
č. bank. účtu: 601801524/0600
ve věcech Smluvních: Dr.Ing.Capek Vratislav
ve věcech technických: Rohlík Miroslav
tel., email: 777 770 707, [raıııoıılazfl'lgıııioııtzız..cz

Zapsán u KS Hradec Králové odd. C vl. 1100

2. Předmět díla

Oprava výtahu HV00630/4-052NT2 - Odstranění rizik Z inspekční
zprávy
v čp. 1131 DPS Palackého, Holice

2.1 Rozsah předmětu díla je dán cenovou nabídkou Ze dne 17.8.2018, která vycházela
Z inspekční právy č. 63-11553/4 k výtahu HVO 0630/4-052NT2. Položkový rozpočet
Zhotovitele je nedílnou Součástí smlouvy o dílo.

2.2 Rozsah předmětu díla vymeZený v tomto článku je ZávaZný. Změna rozsahu předmětu
díla je možná pouze Ze strany objednatele.

2.3 Zhotovitel se Zavazuje akceptovat jakékoliv úpravy V předmětu plnění, učiněné po
oboustranném projednání, které budou provedeny formou písemného dodatku
ke smlouvě o dílo.



3. Cena díla

3.1. Za provedení díla vrozsahu uvedeném včlánku 2. této Smlouvy o dílo Zaplatí
objednatel Zhotoviteli dohodnutou cenu :

Cena bez DPH ..................................... 118.820,00 Kč
DPH 21% .................................... 24.952,20Kč
Cena díla včetně DPH ........................143.772,20Kč

3.2. Cena Stanovená v této Smlouvě je dohodnuta jako cena Smluvní, která může být
překročena jen Za podmínek Stanovených v této Smlouvě.
V ceně díla jsou Zahrnuty všechny náklady Související Se Zhotovením díla a náklady Se
Zajištěním dokladů potřebných pro řádné předání a převzetí předmětu díla.

3.3. Případné vícepráce, jejich rozsah, cena, způsob úhrady a termín provedení budou vždy
předmětem jednání Smluvních Stran, ukončený písemným dodatkem k této smlouvě.
Případné po dohodě S Objednatelem neprovedené práce (jejich rozsah, cena)
z oceněného položkového Soupisu prací je Zhotovitel povinen odečíst Z ceny díla a
neúčtovat je v konečné faktuře.

4. Termín plnění

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v termínu z

Termín Zahájení díla : 24.09.2018
Termín dokončení a předání díla: 10.10.2018

Termínem dokončení díla Se považuje úplné dokončení díla a předání bez vad a
nedodělků a vyklizení staveniště. O předání díla objednateli a o řádném převzetí
Staveniště bude Sepsán Záznam -protokol o předání a převzetí díla.

5. Platební podmínky

5.1. Záloha nebude poskytována.

5.2. Faktura za provedení díla bude vystavena po dokončení prací na základě oboustranně
podepsaného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a odsouhlaseného
Soupisu provedených prací.

5.3. Splatnost faktury je 14 dnů od doručení obj ednateli.

5.4.Zhotovitel je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a Zákona O dani
Z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), pokud poskytuje plnění uvedené v § 92e ZDPH a je
plátcem DPH.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Smluvní pokuty

Za nesplnění termínu předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků dle
Smlouvy o dílo bude objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu Ve výši 500,- Kč
Za každý i Započatý den prodlení.
Případná Smluvní pokuta bude Započtena na pohledávku zhotovitele Za Zhotovené dílo
nebo jeho část a odečtena Z faktury.

Stanovením Smluvní pokuty neZaniká objednateli právo na náhradu škody vzniklé
nesplněním uzavřené Smlouvy, a to ani škody nepřesahující Smluvní pokutu.

Při nedodržení termínu splatnosti faktury uhradí obj ednatel zhotoviteli Smluvní pokutu
ve výši 0,2% Z dlužné částky za každý i Započatý den prodlení.

Při nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude objednatel
účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Za každou jednotlivou vadu a den
prodlení, počínaje 10. dnem od uplatnění reklamace. Uplatněním reklamace je pro
potřebu tohoto Závazkového vztahu míněno doručení Sdělení objednatele o reklamaci
vady nebo nedodělku Zhotoviteli, a to i formou e-mailu.

Záruka

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo Záruční dobu 24 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen odstranit v Záruční době všechny reklamované nedodělky
avady díla (dále jen „vady“) a nastoupit k odstraňování vad do 10 dnů po
prokazatelném písemném oznámení objednatelem, tj. i e-mailem. V případě
havarijního Stavu Zajistí Zhotovitel nástup na Odstranění vady ihned. Obě smluvní
strany se dohodly, že nejpozději v den zahájení odstraňování vad bude pořízen Zápis,
ve kterém bude uvedena a popsána vada, jak Se projevuje, další okolnosti S tím
související a bude konstatováno, zda zhotovitel vadu uznává Za oprávněnou nebo ji
považuje Za neoprávněnou. Zhotovitel je povinen odstranit na Své náklady všechny
vady, i ty, které neuznává. V tomto Zápise bude rovněž dohodnuta maximální délka
trvání odstraňování vady.

V případě prodlení s odstraňováním reklamačních vad dle tohoto článku Z důvodu na
straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu dle č1.6
Odst. 6.4. této smlouvy.

Neodstraní-li Zhotovitel vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn podle
vlastního uvážení tyto práce provést sám, případně pověřit jejich provedením třetí osobu,
nebo jejím prostřednictvím Zakoupit a vyměnit Vadnou či neplně funkční část předmětu
díla. Takto vzniklé prokazatelně a nezbytné náklady, resp. škody objednatele je Zhotovitel
povinen objednateli Zaplatit, a to nejpozději do 10 dnů od vyúčtování nákladů škod. Od
uplatnění reklamace do protokolámího předání odstraněné vady Se běh Záruční doby



8.1.
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9.1.

9.2.

9.3.

přerušuje, Záruční lhůta na dotčené části díla nebo podle povahy na celku díla se tedy
prodlužuje o dobu odstraňování vady.

Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho předání obj ednateli, odpovídá
Za Škody Způsobené Svou Stavební a jinou činností objednateli i třetím osobám.
Zhotovitel prohlašuje, Že pro případné škodní události má sjednané příslušné pojištění.
Místo plnění je v objektu objednatele.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost Za vlastní řízení postupu prací, Za
odborné vedení Stavby, Za sledování a dodržování předpisů O bezpečnosti při práci a
předpisů o požární ochraně, za sledování a dodržování kvality a termínu. Svoji
povinnost provést dílo Splní jeho řádným ukončením a písemným předáním
objednateli

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost Za vlastní řízení postupu prací, za
odborné vedení stavby, Za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti při práci
apředpisů O požární ochraně, za sledování a dodržování kvality a termínu. Svoji
povinnost provést dílo splní jeho řádným ukončením a písemným (protokolámím)
předáním objednateli.

Objednatel je Oprávněn kontrolovat provádění díla určenými osobami ( technický
dozor Objednatele ): Martina Klasovitá

Zakázka bude provedena a dokladována v Souladu se Všemi právními normami, ČSN
(§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
adoplnění některých Zákonů, v pozdějším znění) přejímající evropské normy nebo
jiné národní normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
dále stavební technická Osvědčení (§ 3 nařízení Vlády č. 163/2002 Sb., kterým Se
stanoví technické požadavky na vybrané Stavební výrobky).

Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí Změny okolností.

Odevzdání díla

Předání a převzetí díla bude provedeno jako jeden celek.

Při předání díla předloží zhotovitel Objednateli :
0 doklady O ekologické likvidaci Vzniklých odpadů,
0 prohlášení o Shodě použitých materiálů a zařízení,
0 zkoušku po opravě

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v okamžiku, kdy byl podepsán zápis
o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel převezme dílo pouze v případě, že
bude bez vad a nedodělků nebo Sdrobnými vadami a nedodělky. které nebrání
užívání, jejichž kategorizace jeho vad a nedodělků drobných je plně v kompetenci
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objednatele, který je tak v konsenzu Se zhotovitelem výlučně oprávněn k hodnocení
významu vad dodávky.

Zápis o převzetí předmětu díla musí mít písemnou formu.

Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě o dílo, nebo nesplňuje normy a
předpisy Související.

Nedokončené dílo není obj ednatel povinen převzít.

Ostatní ujednání

Pokud není vtéto Smlouvě Stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma Smluvními
stranami.

Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být řešeny písemně formou dodatků
podepsaných oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva je Sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní Strana obdrží
dvě vyhotovení.

Obj ednatel zajistí zákonné zveřejnění smluv v Registru.

Rada města Holic Schválila usnesením č. 321 ze dne 10.9.2018

Přílohy : Cenová nabídka Ze dne 17.8. 2018

V Holicích dne: #7 . [i . Z O 78 V Chrudimi:

Za objednatele: Za zhotovitele:

l .i'jíéa i > a

:J = '

Mgr. Ladislm Effenberk alĚ;
Starosta města zhotovitel I



'I'Rfllflflflı'fii Výroba, dodávky a montáž výtahů.
IIIIIIIIIIIM nn.

Ti'amoniáž. Spol. s.ı`.o.
Škroupova l70
537 01 Chrudim

Město Holice
Martina Klasovitá
Odbor Správy majetku a výstavby města

Značka Vyřizuje Chrudim
TIS/3281 Fousková 17.8.2018

Věc: Holice. Charitní pečovatelská Služba. Palackého 1131

Dobrý den,

Zasíláme Vám cenovou nabídku na provedení Odstranění rizik Zjištěných v inspekční Zprávě
č. 63-] 1553/4 výtahu HVO 0630/4-052NT2.

Výtah HVO 0630/4-052NT2 - Holice
Kategorie Riziko č. Název Materiál Práce
B.||l. 30b Doplnění optické Závory do dveřního vstupu 28 380 5 800
C-D.i. 70b Doplnění revizní jízdy na kleci 14 860 3 360

Doplněníventilu proti neúmyslnému Sjetí klece vč. úpravy
D.I. 53b Softwaru SMS box 43 800 8 960

Doplnění klíčku do přivolávky včetně propojovací kabeláže
D-E.I 5 + krabičky 6 860 4 800

Celkem 93 900,- 22 920,-

Cena celkem: 116 820,- Kč

Dopravní náklady 2 000,- Kč

Cena neobsahují DPH.

S pozdravem
Rohlík Miroslav

Vedoucí Servisního Střediska
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