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sMtoUVA o DíLo
' .Smluvní slrony

Objednotel:

obec Vroňony

:;:,
.

se sídlem Vroňony 37,277 07 Vroňony

Zostoupenó NoděŽdou Klimentovou, storostkou obce

lČ OO2373O2

Bonkovní
číslo

spojení: GE Money

Bonk, o.s.
53Bl0549/0ó00
osobo oprÓvněnó jednot ve věcech smluvních: NoděŽdo Klimentovó, storostko obce
osobo oprÓvněnó jednot ve věcech technických: VlodimÍ. Vóvro, technický dozor invesÍoro
Telefon:
315 ó9l 0B0
Fox:
3l5 ó9l 0B0
(dóle jen,,objednotel")

Účtu:

i

\Zhot-ovitel:

FABREALSTAV, s.r.o.
se sídlem: T. G. Mosoryko 20,277 1ó Všetoty
zopsoný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Proze, oddíl C, vloŽko Bo799
odreso pro doručovóní: Pod Stróní 44,277 l ó Všetoty

lČ 2ó419947

DlČ: C726419947

Bonkovníspojení: Komerčníbonko,o.s.

Účtu:
Zostoupení:
Číslo

.'
.
'\-

51-6421330267lo1oo

Miroslov Fobion, jednotel společnosti
ondřej Fobion, jednotel společnosti
Ve věcech smluvních oprÓvněn jednot o podepisovot: ondřej Fobion, jednotel společnosti
u" věcech technických o dodóvky opróvněn jednot: ondřej Fobion, jednotel společnosti
pověřený sŤovbyvedoucí
Telefon:
3l5 ó99 64ó,777 750 350
Fox:
3l5 69ó 253
jen,,zhotovitel
(dÓle
")
uzovírojípodle ustonovení $ 53ó o nósledujících zókono č. 513/l99l sb.,
obchodní zókoník, ve znění pozděiších předpisů (dóle jen ,,obchodní zókoník")
tuto smlouvu o dílo:

člónek l.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zovozuje k provedení dílo - stovby "oprovo komunikoce Vloňony _ č.p. 30l/33,
38,40" v rozsohu podle projektové dokumentoce z červno 20l l, kŤerou vyprocovolo
spoleČnost |NPREST, spoI. s r.o., U Elektory ó50/50, l98 00 Proho 9 o v soulodu se stovebním
povolením. popř. oznómením stovby vydoným příslušnýmstovebním Úřodem, o to včetně
geodetickóho vyýčeníprostorové polohy stovby, vytýČenínodzemních o podzemních vedení
inŽenýrských sítí,zhotovení projektové dokumentoce skutečnéhoprovedenísiovby
o geodetického zoměření zhotovené stovby v elektronické podobě o v jednom vyholovení
v tiskové podobě.

\-

Místem plněníveřejné zokózky je

obec Vroňony, ulice no pozemku 30l i33. 38, 40 o io v rozsohu
podle uvedené projektové dokumentoce.
objednotel se zovozuje zo provedenídílo zoplotit zhotoviteli cenU zo dílo uvedenou
lll. této smlouvy, o to zo podmínek uvedených v této smlouvě.

.

V

člónku

čÉnekI!.
D9bo zhotovení dílo

procí:

zóíí2012
Termín dokončeníprocí:23. listopodu 2012
Termín zohÓjení

17.

Přinevhodných klimotických podmínkóch (trvolý déšť,sněŽení, mróz), bude termín dokončení
posunut o VynUcenou dobu prostojŮ, odsouhlosenoU Ve stovebním deníku.

'
\-

V přípodě posunu zohÓjení dílo z viny objednotele bude posunut o stejný čosový Úsek i 1ermín
ukončení dílo.
zópis stovby do kotostru nemovitostí' Geometrický plón bude objednoteli předÓn spolu
s ostolními doklody v rómci protokolÓrního předÓnío převzetí dílo po dokončenístovby.

čIónek !!l.
Ceno zo dílo
Ceno zo dílo je sjednóno no zóklodě nob'ídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stron
v soulodu se zókonem Č.526/1990 sb., o cenóch, ve znění pozdějšíchpředpisŮ, o to joko ceno
nejvýše přípustnó.
K

této ceně zo dílo bude zhotovitelem Účtovóno DPH ve výši plotné v den zdonitelného plnění
zókonem č.235/2004 Sb', o doni z pfidoné hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ.

v soulodu se

Celkem bez

DPH20%

DPH

Celkovó ceno věelně

1.289.252,00 Kč
257.850,00 Kč
1.547.102,00 Kč

DPH

Toto ceno je doloŽeno poloŽkovým rozpočtem zhotovitele, kÍeý je nedílnou součÓslí této
smlouvy joko příloho.

Nobídkovó ceno je stonoveno joko ceno nejvýše přípusŤnÓ o lze ji překročit pouze v přípodě
zvýšenísozby DPH, o to tok, Že ke sjednoné ceně bez DPH bude pňpočteno doň z přidoné
hodnoty v procentní sozbě odpovídojícízókonné Úprově Účinné k dotu uskutečněného
zdonitelného plnění.
NobídkovÓ ceno mŮŽe být dóle měněno o ceny přípodných méněprocí(neprovedených
procí), nebo objednotelem dodotečně poŽodovoných procí (víceprocí)pň respektovóní
ustonovení příslušných ustonovení zÓkono. Vícepróce je zhotovitel oprÓvněn uplotňovot pouze
v přípodě rozšření předmětu dí|o no písemnou Žódost objednoiele.

Ceno přípodných víceprocíbude stonoveno vzójemnou dohodou pověřeného procovníko
objednotele o pověřeného procovníko zhotovitele s ohledem no jednotkové ceny nobídky
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zhotovitele. Po vzÓjemné dohodě obou smluvních stron o výši méněprocínebovíceprocíbude
ceno sŤovby dle SoD Uproveno jejím písémnýmdodotkem.

člónek lV.

Plotební podmínky
Úhrodo zo plněníveřejné zokózky bude provóděno měsíčněv českéměně.
Příslušnéplotby se uskuteční,vŽdy no zÓklodě foklur - doňových doklodŮ vystovených
zhotovitelem no zóklodě odsouhlosených zjišťovocíchprotokolů provedených procí do výše
90% smluvní ceny dílo o potvzeného věcného plnění'
Zbývojících10% ceny dílo (zódžné) bude zhotoviteli proploceno oŽ po řÓdném předÓní o
převzetídílo o odsironěnípřípodných ojedinělých drobných vod o nedodělků dílo.
Foktury budou předÓvóny

objednoteli nejdéle do 5. dne nósledujícího kolendÓřního měsíce.

Splotnost Účetních doklodŮ je stonoveno no l4 dnů od převzeŤí doňového doklodu

opróvněným procovníkem objednoŤele.
Zóloho no provedení dílo nebude objednoŤelem zhotoviteli poskyÍnuto.
Nedílnou přílohou koŽdého doňového doklodu musí být originól zjišťovocíhoprotokolu (soupis
provedených procí o dodóvek) v poloŽkovém členění,písemně odsouhlosený odpovědným
procovníkem objednotele.
VeškeréÚčetnídoklody musejí obsohovot nÓleŽitosti doňového doklodu dle zÓkono
Č.23512004 Sb., o doniz přidoné hodnoty, v plotném znění.

člónet v.
Přeiímóní procí o dílo
Zo objednotele

bude próce tvořící předmět dílo přejímoi odpovědný zóstupce objednotele.

ZhotovitelVyzve písemně 3 dny před ukončenímdílo objednoŤele k převzetí provedeného dílo
celé stovby.
Součóstí předÓnídílo bude nejen Íyacké předÓní dílo, ole i předóníveškeých doklodŮ
ýkojícíchse provedení dílo, tj. zejméno dokumentoce skutečnéhoprovedenístovby,
geodetické zoměření stovebních objektŮ, osvědčení o provedených procích o pouŽitých
moteriólech, zÓpisy o provedených zkouškóch, otd. Zóroveň budou předloŽeny doklody
o zpŮsobu likvidoce o mnoŽství likvidovoného výkopku. stovební suti o ostotních odpodů.
Dílo bude zhotovitelem odevzdoné o objednotelem převzoié iv přípodě, Že v zÓpise
o odevzdÓnío převzetí budou uvedeny vody o nedodělky, které somy o sobě oni ve spojení
s jinými nebróní plynulému o bezpečnémuprovozu. Tyto zjevné vody o nedodělky musí být

uvedeny v zÓpise o odevzdóní o převzetídílo s určenímzpůsobu o termínu jejich odstronění.
Vodou se pfr tom rozumí odchy|ko v kvolitě o poromeÍrech dílo, sŤonovených projektovou
dokumentocí, touto smlouvou o obecně zÓvoznými předpisy'
Nedodělkem se rozumí nedokončenÓ próce oprotiprojektu.

Člónek Vl.

Zóruko zo jokost dílo
ZÓručnídobo zo stovebnío montÓŽní próče je sjednóno no dobu ó0 měsícůo počínÓ běŽet
dnem proiokolÓrního předóní o převzetídílo. JestliŽe dílo bylo převzoto s vodomi o nedodělky,
počínÓ zÓruční dobo běŽeŤ oŽ ode dne jejich Úplného odstronění.
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Zhotovitel neodpovíd ó zo vody, které se projeví v prŮběhu zÓrvční lhŮty o byly zpŮsobeny
ŽivelnýmiudÓlosŤmi'
Zhotovitel odpovídó zo vody, které mó dílo v době jeho odevzdÓvóní objednoteli. Zo vody,
kŤeré se projevily po odevzdóní dílo, odpovídó zhotoviteljen tehdy, kdyŽ byly způsobeny
porušením jeho povinností.
Pro odpovědnost ze zórvky plotí ustonovení

prohlédnout dílo včos, tj.

obchodního zókoníku o povinnosti
bez zbytečnéhoodklodu uploŤnit próvo ze zÓruky.

$

427-42B

Přípodné reklomoce budou řešeny jednóním, které svolÓ zhotovitel do l4 dnŮ od převzetí
reklomoce o v přípodě jejího uznóní nostoupí k jejímu odstroněnído l0 dnŮ. CelkovÓ dobo k
odstronění reklomovoných vod nepřekročílhůtu 30 kolendóřních dní od doto obdžení
reklomoce, pokud nebude dohodnuto jinok. Toto ustonoveníneplotí, pokud se jednÓ o hovÓrii,
kdy je zhotovitel povinen svolot reklomočníiízeníbezprostředně po obdrŽení reklomoce
o v přípodě uznóníreklomoce vodu odstronit neprodleně'

člónek Vll.
Smluvní pokuý
Pro přípod nesplněnísmluvního zÓvozku či povinnosti mó objednotel próvo Účtovot zhotoviteli

nósledující smluvní pokuty:

-

Smluvní pokuto zo prodlení s poskytnutím Úhrody oprÓvněně vystovených splótek
o fokŤur činí0,05 7"zÚČtovonéčóstky zakoŽdý den prodlení po lhůtě splotnosti,
kterou zoplotí objednotel zhotoviteli nejvýše všok 5% z celkové ceny dílo.

-

Zo koŽdý zopočotý den prodlenís dokončením dílo v termínu dle smlouvy zoplotí
zhotovitel objednotelismluvní pokutu ve výši l 500,- Kč zo koŽdý den prodlení.
Ve všech přípodech plotí' Že Úhrodou smluvnípokuty není dotčeno próvo no nóhrodu škody
zpŮsobené porušením povinnosii, no kterou se smluvní pokuto vztohuje.
Smluvní pokuto je splotnó do 30 dnů po doručeníoznómení o uloŽení smluvní pokuŤy
objednotelem zhotoviteli. oznómení o uloŽení smluvní pokuty musí vŽdy obsohovot popis
o čosovéurčeníudólosti, kteró v soulodu s uzovřenou smlouvou zoklÓdó prÓvo objednotele
ÚčÍovot smluvní pokutu.

\"
'

Člónek Vlll.
ostolní ujednóní

Před zohójením procí předó objednotelzhotoviteli písemně stoveniště prosté všech próvních
foktických zóvod o seznÓmí ho se specifickými místnímipodmínkomi.

i

objednotel odpovídó zo řódné veřejnopróvníprojednóní dílo, eventuelně ohlóšení Úprov
příslušnémuorgónu stótní spróvy.

objednotel vyčlenípro zhotovitele v blízkosti stoveniště prostor pro umístěnízoÍízenístoveniště,
nÓřodí, strojŮ.

objednotelzojistíkoordinocisouvisejícíchprocítřeŤích subjektŮ, oby neomezily prŮběh procí
zhotovitele
ZhoŤovitel se zovozuje k

' ]1
.'-

udžovóní pořÓdku no stoveništi o přístupových komunikocích ke

stoveništi.
Zhotovitel obdžíkreolizocistovby 2 kompletní poré projektové dokumentoce. Přípodné
vícetisky zojistí objednotel v dohodnutém termínu zo Úhrodu.

.
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DodžovÓní předpisŮ bezpečnosti próce o ochrony zdroví při prócije plně věcí zhotovitele.
Zhotovitel povede no stovbě stovební deník, kteý bude po celou procovní dobu přístupný
odpovědnému zósŤupci zodovotele k provedenízóznomŮ. Zhotovitel povede stovební deník

od doto předónístoveniště do doby ukončeníodstroňovóní ojedinělých drobných vod
o nedodělkŮ. originÓly stovebních deníkŮ bude v prŮběhu stovby přebíroi odpovědný
zósÍupce objednotele.

člónek IX.
Zóvěrečnó uslonovení
jejichŽ obsohem je spojen vznik, změno nebo zÓnik prÓv
povinností
o
uprovených touto smlouvou, se doručujído vlostních rukou. Povinnost smluvní
strony doručit písemnost do vlostních rukou druhé smluvnístroně je splněno, jokmile džitel
poštovnílicence, je-li doručovóno jeho prostřednictvím, písemnost odresÓtovi do vlostních
Písemnosti mezi smluvními stronomi,

s

rukou doruči. Úeinry doručenípísemnostipřijejím nepřevzetí odresótem se řídíonologicky
ustonovením $ 47 odst. 3 občonského soudního řódu.

Jokókoliv Ústní ujednÓní pň provódění dílo, kteró nejsou písemně poŤvzeno opróvněnými
zóstupciobou smluvních stron. jsou prÓvně neÚčinnó.
Smlouvu lze měnit pouze písemnýmidodotky podepsonýmistotutórnímizÓstupciobou
smluvních stron' Pokud některÓ ze stron předloŽí nÓvrh dodotku k téio smlouvě. zovozuje se
druhó strono vyjódřit se k nóvrhu nejdéle do l4 dnŮ ode dne doručení.Po tuto dobu je

nóvrhem vózóno strono, kteró ho podolo.

ostotní vztohy smluvních sÍron v této smlouvě výslovně neuprovené se řídíobchodním
zÓkoníkem.
Toto smlouvo je vyhotoveno V 2 stejnopiiech, z nichŽ koŽdó sŤrono

obdžípo jednom

výtisku.

Smluvní strony prohlošují, Že si smlouvu přečetly, s obsohem souhlosí o no dŮkoz jejich
svobodné, prové o vóŽné vůle pňpojují své podpisy.

Ve Vroňonech dne

7.

q /,4.

Zhotovitel:

Ve Vroňonech dne

7.z Í,L

Objednotel:

-,iHrtrp;r.,
i

,tfu
tABREAISTAV, s.r.o.
ondřej Fobion, jednotel společnosti

obec Vroňony
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NoděŽdo Klimenlovó, storostko obce

Stránka 5 z 5

,+\

