SMLOUVA O DÍLO
dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, v platném znění
č.2012/07/23

1. Smluvní strany
1.1

Objednatel:

Obec Drahotěšice
zastoupená starostou obce panem Dolákem Josefem
Drahotěšice 36
Hluboká nad Vltavou

1.2

Zhotovitel:

Stavitelství Briezstienský s.r.o
se sídlem Okružní 665, Ceské Budějovice, 370 01
zastoupený : Ing. Františkem Briezstienským, jednatelem společnosti
tel. 602 442 073
IČ: 26080044
DIČ: CZ - 260 80 044
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 0568268309/0800

1.3

Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě
zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2, jsou zejména při operativním technickém řízení činností
při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb,
odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a
převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat za:
- objednatele:

pan Dolák Josef - starosta obce

- zhotovitele:

Ing. František Briezstienský

a to vždy samostatně.

2. Základní údaje o díle
2.1

Stavba:

Stavební úpravy fasády víceúčelového obecního domu

2.2

Místo:

Drahotěšice, č.parc.85

3. Předmět smlouvy - určení díla
3.1

Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla "Stavební
úpravy fasády víceúčelového obecního domu" dle předané nabídky na výše uvedené dílo
(příloha této SOD) a dle osobní konzultace se zástupcem investora

3.2

Předmět díla obecně vymezený v bodě 3.1 tvoří tento rozsah:
• úpravy povrchů
• ostatní konstrukce a práce
• kešení a stavební výtahy
• bourací práce
• přesun hmot
• elektroinstalace
• konstrukce klempířské
• konstrukce truhlářské
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3.3

konstrukce zámečnické
nátěry

Předmět a rozsah plnění je dále stanoven předloženým
obsahem nabídky,dále přílohou této Smlouvy o dílo.

a oceněným výkazem výměr, který je

4. Sjednaná doba pro provedení díla
4.1

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

zahájení prací:8.8 ..2012
ukončení prací:20.1 0.2012

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla
v termínu do 24.7.2012 .
4.2

Zhotovitel i objednatel
se zavazují umožnit změnu doby provedení díla v případě
nepříznivých klimatických podmínek, které nedovolí dodržet technologické postupy prací.
Tato změna musí být vyhotovena písemnou formou a oboustranně odsouhlasena.

4.3

Zhotoviteli je umožněno
objednatele.

změnit dobu provedení díla, dojde-Ii k pozastavení prací ze strany

5. Věci určené k provedení díla
5.1

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:
• projektovou dokumentaci pro předmět díla do 24.7.2012 ve dvou paré
• ohlášení na předmětné dílo
• místo napojení na vodu a EI

5.2

Věci určené v bodě 5.1 k provedení díla předané zhotoviteli objednatelem nejsou v ceně za
provedení díla. Objednatel je předá zhotoviteli bezplatně.

6. Cena za dílo
6.1

Dohodnutá pevná cena za dílo v souladu se zák.

Č.

526/90 Sb. o cenách činí:

1,318.998,- Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 20%

263.800,- Kč

Cena celkem včetně DPH 20%

1,582.798,- Kč

Nabidková cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré objemy práce a
veškeré náklady potřebné k realizaci stavby - díla. Nabídková cena je platná do termínu
dokončení díla.
6.2

Dohodnutá cena byla určena na základě nabídky zhotovitele, vypracované podle zadávacích
podmínek objednatele. Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit
dohodnutou cenu v těchto případech:
• bude-li objednatelem požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek
dodávky
• dojde-li ke změně platebních podmínek dle čI. 7
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6.3

úprava smluvní ceny z titulu vícepráce či méněpráce bude provedena na základě cenového
rozpočtového dodatku, odsouhlaseného
oprávněným zástupcem objednatele. Ceny
víceprací a méněprací budou stanoveny dle jednotkových cen obsažených v nabídkovém
rozpočtu díla. V případě, že v kalkulaci smluvní ceny nebudou obsaženy položky
pro ocenění víceprací, použijí se pro tento případ jednotkové ceny dle katalogu směrných
cen URS v cenové úrovni realizace.
Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění
ve smyslu platného zákona.

7. Financování a placení
7.1

Objednatel se zavazuje před zahájením provádění díla zhotoviteli předložit doklad o zajištění
financování díla.

7.2

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout platby doložené objednatelem odsouhlaseným
soupisem provedených prací do výše 90% z ceny za dílo, a to za jeden kalendářní měsíc.
Zbývající částka za úhradu ceny za dílo bude objednatelem zaplacena na podkladě celkové
faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla či jeho části a po odstranění případných vad
a nedodělků. Podkladem pro poskytnutí plateb je platební doklad se soupisem provedených
prací, který vystaví zhotovitel.
Platební doklad musí obsahovat:
• označení: platební doklad a číslo
• název a sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
• datum vystavení, odeslání a splatnosti
• bankovní spojení
• název díla - číslo smlouvy
• soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem, výše platby
• razítko a podpis.

7.3

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové
faktury, kterou vystaví zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí díla.
Faktura musí obsahovat:
• označení: faktura a číslo
• název, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
• datum vystavení, odeslání a splatnosti
• bankovní spojení
• předmět a název díla, číslo smlouvy
• cenu díla - fakturovanou částku
• daň z přidané hodnoty
• soupis poskytnutých měsíčních plateb
• částku k úhradě
• razítko a podpis.

7.4

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 14 dnů od doručení faktury na adresu objednate1e.
V pochybnostech se má za to, že platební doklad byl objednateli doručen třetí pracovní den po
odeslání.

7.5

Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
• obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje

•
•

obsahuje chybné cenové údaje
v případě, že nejsou odstraněny vady a nedodělky

Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením
částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
7.6

Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných
termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V opačném případě je zhotovitel do doby
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skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu smlouvy v
příslušných částech, zejména v čase plnění.
7.7

Pokud dojde u objednatele k nevyrovnaným platebním podmínkám v průběhu výstavby, je
zhotovitel schopen a ochoten zajistit pokračování realizace stavebních prací. Podmínkou je
však potvrzené zajištění finančních prostředků.
Cena díla se v tomto případě zvýší o náklad zhotovitele na zajištění zvýšeného provozního
úvěru příslušného rozsahu realizace díla. Konkrétní rozsah a podmínky pak budou projednány
a uzavřeny v dodatku smlouvy o dílo.

8. Způsob provádění díla
8.1

Způsob provádění díla se řídí ustanoveními
následujících bodech dohodnuto jinak.

§ 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není v

8.2

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do
něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických
podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude veden v knize
vydávané pro tento účel SEVT, bude uložen na staveništi u odpovědného pracovníka a bude
kdykoli k dispozici technickému zástupci objednatele na stavbě, který je oprávněn činit do
stavebního deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k
zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin.

8.3

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které
budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku 3 dny předem. Druh
těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku
Nevyzve-Ii zhotovitel TDI objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost
TDI zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací,
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-Ii v tomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré tyto náklady
zhotovite!. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele
ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.4

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za
provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

8.5

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za nakládání s odpady vzniklými plněním
předmětu díla. Jedná se zejména o tyto zásady:
• udržovat pořádek na pracovišti a v pronajatých prostorech
• předcházet vzniku odpadů a v maximální míře jejich množství omezovat
• na své náklady odstraňovat a zneškodňovat odpady vznikající při plnění předmětu díla

9. Staveniště
9.1

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosto práv třetích osob
do 24.7.2012.

9.2

Objednatel se zavazuje zajistit k předání staveniště pro zhotovitele napojovací místa vody.

9.3

Zhotovitel zlikviduje vlastní ZS a předá vyklizené staveniště objednateli do 5 dnů po předání
díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál
potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich
odstranění je povinen staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoli
překážek.

Stavttelstvi Briezstiensky s.r.o

10. Předání a převzetí díla, záruka
10.1

K předání a převzetí díla či jeho dohodnuté dílčí části vyzve písemně zhotovitel objednatele 3
dny před termínem zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o
předání a převzetí předmětu díla zápis, a to i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2

Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůty 60 měsíců na veškeré použité materiály i
prováděné práce.Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

11. Smluvní pokuty
11.1

V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti
je objednatel povinen zaplatiti zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,5 % z částky k úhradě za
každý započatý den prodlení.

11.2

V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací, viz bod 4.1 této smlouvy, se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 1,5 % z celkové ceny za dílo, viz článek 6 této
smlouvy, za každý započatý den prodlení.

12. Jiná ujednání
12.1

Jestliže z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho
smluvních povinností, má zhotovitel bez uplatnění ujednání dle bodu 11.1 ze strany
objednatele právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla.

12.2

Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s
plněním smlouvy zhotovitelem ajeho subdodavateli.

13. Závěrečná ujednání
13.1

Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé Obchodním
zákoníkem. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci
zásady "dobré vůle". Pokud jednání smluvních stran v takových případech nebude úspěšné,
může podat žalobu k příslušnému soudu kterákoliv smluvní strana.

13.2

Tato smlouva může být měněna
smluvními stranami.

13.3

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou
originálu.

Přílohy:

Č.

pouze písemnými

1- nabídková kalkulace - součást nabídky

V Českých Budějovicích dne 23.7.2012
-:

/

Za objednatele :
í
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/

I í ~(( )

o
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dodatky,

odsouhlasenými

oběma

