
Smlouva o dílo č. 2012(návrh)

uzavřená dle příslušných ustanovení obchodního zákona mezi:

Obcí Dolní Chvatliny, IČ: 235351, DIČ: CZ00235351, bankovní spojení KB Kolín,
                                      č.ú. 9528-151/0100, tel. 321790435.
                                     Zastoupená starostou Obce Františkem Protivou, r.č. 5408201315, 

dále  jen  objednatel

         a
xyz
se sídlem:
IČ:                                                  DIČ:
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 

dále  jen  zhotovitel.

I.

Předmět díla.

      Předmětem díla je provedení  Revitalizace návsi v Dolních Chvatlinách I. etapa – 
Dolní Chvatliny.  Specifikace prováděných prací je uvedena v příloze č. 1 (Studie 
stavební úpravy veřejného prostranství – Dolní Chvatliny p.č. 371/1), která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

                         
II.

Doba plnění.

         Zhotovitel provede dílo v době od 10. května 2012 nejdéle do 30. září 2012.



III.

Cena díla.

      V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách, v platném znění, se smluvní strany 
dohodly na smluvní ceně o dílo, specifikované v této smlouvě, a to ve výši:
,- Kč (slovy: korun českých) celkem včetně DPH.
     Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli níže uvedené zálohy na základě dílčích 
faktur:
1. Platba ve výši (50% ceny díla) ,- Kč  včetně DPH nejpozději do 10 dnů  po zahájení prací 
vystavené dílčí faktury dodavatelem. 
2. Platba ve výši  (25% ceny díla),- Kč  včetně DPH   14 dnů po dokončení  živičných 
povrchů  a  vystavení dílčí faktury dodavatelem.
3. Doplatek ve výši    ,- Kč včetně DPH, bude uhrazen až po předání provozuschopného díla, 
po sepsání předávacího protokolu a po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, 
na základě konečné faktury.
     Po  písemném předání  díla  vystaví  zhotovitel  do  14  dnů konečnou fakturu  s  těmito 
náležitostmi:  označení  faktury  a  číslo,  název  a  sídlo  objednatele  a  zhotovitele,  předmět 
plnění, číslo smlouvy a den předání díla, cena díla s odečtem proplacených záloh, částka 
zbývající k úhradě.
      Na daňových dokladech (fakturách) dodavatele je třeba uvést text: „ Akce je prováděna 
za přispění Středočeského kraje z programu FROM“.
     Objednatel se zavazuje zaplatit konečnou fakturu do 21 dnů po jejím doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

IV. 

Podmínka provádění díla.

     Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště nemá žádné inženýrské sítě než, které jsou 
uvedeny  v zadání   díla  (dešťová  kanalizace,  el.  přípojka  na  Faru,  el.  vedení  veřejného 
osvětlení.
     Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce 
zabezpečuje objednatel.

Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě, jako jsou změny zadání dohodnutého 
díla, vícepráce apod., lze provádět jen písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě odsou-
hlasenými oběma smluvními stranami.
     Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí příslušnými platnými předpisy  ČR 
a ustanoveními této smlouvy.
    Zhotovitel může  pro  provedení  části  díla  využít  subdodávky odbornou firmou  (např 
elektroinstalace, klempířské prvky apod.).
       Nedílnou součástí této smlouvy je odsouhlasený položkový rozpočet akce.



V.

Povinnosti smluvních stran.

       Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
       Objednatel je povinen ve sjednané době bezchybně provedené dílo převzít a potvrdit  
podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu díla na kterémkoliv stupni plnění 
díla.
      Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu 
plnění. Odběratel strpí nutnou přítomnost zhotovitele na svém pozemku a poskytne možnost 
připojení k odběru el. energie a vody.

VI.

Ujednání o smluvní pokutě.

     Závazek zhotovitele  řádně  provést dílo v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 
zajištěn smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové hodnoty díla , a to za každý započatý den 
prodlení.
     Objednatel  se zavazuje zaplatit  smluvní pokutu ve výši  0,05 % z dlužné částky dle 
vystavené faktury za každý započatý den prodlení.

VII. 
Záruka.

     Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 
60  měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině, která je 
součástí  předávacího  protokolu.  Reklamace  musí  být  provedena  písemně.  Zhotovitel  se 
zavazuje  bezplatně  odstranit  reklamované  vady,   jím  uznané,  pokud  možno  neprodleně, 
nejdéle však ve lhůtě do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem.



VIII. 
Závěrečná ustanovení.

     Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s tím, že podpisy oprávněných osob 
smluvních  stran  budou  učiněny  na  všech  stejnopisech  smlouvy.  Veškeré  dodatky  k  této 
smlouvě musí  být  provedeny v  písemné formě,  označeny pořadovými čísly  a  podepsány 
osobami oprávněnými jednat  ve věcech této smlouvy.
     Zadání  k provedení díla byla předána zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě prav-
divých údajů a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č. 1.  Studie stavební úpravy veřejného prostranství – Dolní Chvatliny p.č. 371/1).
              č. 2.  Odsouhlasený položkový rozpočet akce.   

V Dolních Chvatlinách dne  . května  2012

        ....................................................                             ................................................
                     zhotovitel                                                                   objednatel


