o dílo
smlouva
stavby
na zho tovení
uzavřenádle § 2586 a následujících ustanovení zákona ě.89l20I2 Sb., obČanský zákoník
v platném znéní

I.

Smluvní strany

OBJEDNAVATEL:

obec chraštice

Se sídlem

Zastoupený

Chraštice č.p. 2, 262 7 2 Březnice
Marií Dvořákovou - starostkou

IČo

0024233I

DIČ

Bankovní spojení

ZHOTOVITEL:
Se

sídlem

Zastoupený
IČo
DIČ
Bankovní spojení

STAVOS Příbram a.s,
Čs. armády 29,26101 Příbram 4
Ing. Petrem Vošmikem _ členem představenstva

243II03I

CZ24311031

KB Příbram č. ú. I07-40ll9802I7l0I00

Firma je zapsánav obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 18230

II,

Předmět plnění

1.

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby "Dílny ZŠChraštice"
dle cenové nabídky ze dne 29 .9 .2017 a proj ektové dokument ace zpracované firmou
PP HOME a.s..

zminěnáprojekíová dokumentace a cenová nabídka jsou přílohou Č. 1 a é.2této
smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

2. V č1. il. I

il.

Čas plnění

l.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo v termínu:
od 6.6. 20l8 do 3.9. 2018. Doba plnění 90 kalendářních dnů,

IV.

cenazadílo

Platební podmínky

1.

smlouvy a činí
Cenazaprovedení díla je stanovena dohodou účastníků
1369 237,-Kč bez DPH.
287 540,- Kč 21% DPH
1 656 777,-Kč včetně DPH
Tato cena j e zptacována po položkách dle výkazuvýměr, výpisu materiálů obsažených
v zadávací dokumentaci s jejich přesnou specifikací. Cena obsahuje ve všech částech předmětu
díla veškerénáklady na zaíízenístaveniště a jeho provoz, vl.týčenípodzemních sítÍ,zhotovení
staveništních přípojek, poplatky za energíe a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadŮ,
poplatky za skládky a odvozpřebytečných materiálů, střežení staveniště, úklid staveniŠtě a jeho
nejbližšíhookolí v případějeho znečištěnirealizacístavby, projekt skutečnéhoprovedenÍ,
veškeré revize ěi zkoušky nutné pro vydání kolaudačníhosouhlasu. Cena je nejvýše přípustná.
Cena obsahuje i přiměřený zisk uchazeěe, přiměřené podnikatelské riziko a předpokládaný
vYvoj cen do konce stavby.
Cena můžebý změněnapo|ve v souvislosti se změnou daňových předpisů nebo v případě,
jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky v případech poŽadovaných
vícepracíči méněprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení
ceny zadavatel nepřipouští.

2.

Provedené práce budou faktrrrovány ahrazeny měsíčně nazákladévzájemné
odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše max.90%o ceny díla. Zbývajícich
tOYozcelkové ceny díla vč. DPH bude uhrazeno po odstranění vadanedodělků zapsaných
při přejímacímíízení.Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškerécenové údaje budou
uváděny v Kč.

3,

Splatnost faktur je 30 dnů od jejího doručeníobjednavateli. Faktury budou odsouhlaseny
technickým dozorem investora,

V.
Povinno sti obj ednavatele
1.

2.

Do termínu zahájeníptaci zabezpeěí objednavatel veškerá správní stanoviska a rozhodnutí
potřebná pro zahájení stavby,
ObjednavateI se zavazuje neprodleně informovat zhotovitele o možnémtermínu nástupu
v návaznosti na obdrženídotace.

VI.
povinnosti zhotovitele

l,

1.

Zhotovitel se zavazljeprovést dílo dle zadávací dokumentace stavby, dle uzaťené
smlouvy o dílo a v souladu se souvisejícími právními předpisy a nolmami a stavební
dokumentací. Tato činnost vč. likvidac e zaŤizení staveniště je zapoČtena ve sjednané ceně
díla.

2.

Zhotovitel se zavazlje vyklidit staveniště do 7 dnů po protokolámím předání aPřevzeti
ďíla.

3.

Zhotovitelje povinen vyzvatalespoň 2 ďny předem objednavatele k prohlídce pracÍ, které
mají být dalšímpostupem při provádění díla zalr.ryty. Objednavatel, kteý aČřádně vyzván
prohlidk, neabsolvuje, hradí náklady případného pozdějšíhoodkrytí azal<r5'tí prací nad
rámec sjednané ceny.

4.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předaní apŤevzetí staveniště do dne předaní apŤevzetí
kompletně dokončeného díla stavební deník.

5.

Zhotovitel garantuje, že pŤirealizaci díla bude použito materialů, výrobkŮ a technologií
schválených v CR.

6.

7.
8.

9.

1.

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškerépodmínky a připomínkY
vyplývajícíze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne zadavateli
sŘÓaa, hradí ji dodavatel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, Že Škodě
nemohl zabránit ani v případě vynaloženíveškerémožnépéče,kterou na něm lze
spravedlivě požadovat. Veškeréodchylky od předmětu díla daného projektovou
dokumentaci mohou bý prováděny pouze tehdy, budou-li odsouhlaseny zadavatelem.
Zhotovitel je povinen umožnit stavební a autorský ďozor.
případné škody na pozemních komunikacích a majetku třetích osob zpŮsobené
zhótovitelem při realizací díla mimo obvod staveniště odstraní dodavatel na vlastní
naklady.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho Činnosti a vést
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

VII.
Dokončenídíla
Dílo je dokončeno protokolárním předaním zhotovitelem a převzetím objednavatelem. TÍm
zár ov eřt př e chá,zi na obj e dnavate l e vl astnictví ke zhotovenému dí lu.

VIII.

/

zárukazadíIo
a
Zhotovite1 prohlašuje, že píedané dílo bude mít vlastnosti dané v projektové dokumentaci
dodané
a
měsícŮ
v technických normách, na kterých se účastnícishodli, a to po dobu 60
mateiály ále podmínek jejich výrobců od převzetí díla objednavatelem.

IX.
Smluvní pokuty
(Í
Zhotovitel je povinen zaplatiti objednavateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kě zakaŽdý
zapoěatý) áen prodlení s termínem jeho dokončenídle čl. III l této smlouvy,
uhradit
2. objeanávateljě v případě prodlení s úhradou řádně vystavených faktur povinen
zhótoviteli urót z pródlení, kteým se stanoví výše uroků z prodlení a poplatku z prodlení
podle občanskéhozákoníku.
1.

X.
Ostatní ujednaní

1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě

2.
3.

se

řídípříslušnými ustanoveními ObČanského

zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky uěiněnými v písemné formě,
podepsanými statutárními orgány účastníků.
Ťato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplař ch,znichž I obdrži objednavatel a 1 zhotovitel.

V Příbrami dne 5.6.2018
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