Smlouva o dílo
č.09-1542.Ol60004ANA
o dodávce stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a
následujících zákona ě. 89/2012 Sb. (oběanský zákoník) v platném znění

,,Přetín oprava místní komunikace p.ě. 732/1?

1. Smluvní strany :
1.1. Objednatel :

Obec Křenice
Křenice 48

340 12 Švihov
Janou Vlčkovou, starostkou obce
zastoupený :
IČO :
00255718
DIČ :
neplátce
Bankovnf spojení : Komerční banka, a.s.
č, ú.: 9228351/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Jana Vlčková,
starostka obce

ve věcech technických oprávněn k jednání: Jana Vlčková,
starostka obce

(dále jen objednatel)
a

1 .2.Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
odd.B, vložka 518

zastoupený : Josefem Matouškem, předsedou představenstva
Eduardem Hoškem členem představenstva
IČO:
64830551
DIČ:
CZ6483055i
Bankovní spojení : Komerčnf banka a.s., pobočka Praha
č.ú.:

0142110168/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Josef Matoušek, předseda představenstva
Eduardem Hoškem členem představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání :
Antonín Navrátil, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Jan Liška, kalkulace a příprava staveb
(dále jen zhotovitel)
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1.3.

Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů
pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou za
objednatele: Jana Vlčková, starostka obce
tel. : 723 419 866
zhotovitele : Antonfn Navrátil, hlavnf stavbyvedoucí
tel. :731 601 099

2. Předmět plnění :
2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení
stavebních prací na akci : ,,Přetín-oprava místní komunikace p.ě. 732/l?.
2.2.
Rozsah díla je specifikován přiloženými stavebními rozpočty, které jsou přílohou této
smlouvy.

3. Čas plnění :
3.1.
3.2.

1.7.2020
zahájení stavebních prací:
dokončení stavebních prací: do 30.1l.2020
Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení ?hůty plněnf, nebude-li moci
zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
V případě nepříznivých klimatických podmínek, bránících včasnému provedení díla,
bude termín realizace díla, po vzájemné dohodě smluvních stran, úměrně upraven.

4. Cena plnění :
4.1. Cena za předmět plnění specifikovanÝ v článku "2." této smlouvy činí :
Křenice- oprava MK p.č. 732/1

bez DPH
sazbaDPH 21%

CELKEM

věetně DPH

2 069 502,34 Kč
434 595,49 Kč

2 504 097,83 Kč

(slovy : dvamilionypětsetčtyřitisícdevadesátsedm,83 Kč)

4.2. Cena díla není pevnou cenou. Celková cena bude určena prostým součinem pevných
jednotkových cen a oboustranně odsouhlaseného množství provedených prací.
Odsouhlasené vícepráce/méněpráce, které budou řešeny dohodou obou stran, budou
zohledněny v ceně za provedené dílo.
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5.

Fakturace a placení :

5.1.

Po předání a převzetí dokončeného dfla vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad v
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty, v platném zněnf, na
podkladě soupisu provedených prací, potvrzených zástupcem objednatele. Splatnost
faktury - daňového dokladu se stanoví do 21 dnů ode dne jejího vystavení.
Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné
financování dodávky.

5.2.

6.

Dodací podmínky :

6.1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění dfla,
zejména stavebního povolenf, případně ohlášení stavby.
6.2. Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených vpřiloženém
stavebním rozpočtu.

7.

Předání staveniště :

7.1.

Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do 1.7. 2020.
Při předánf staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci,
případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení

7.2.

třeba.

8.
8.1.

8.2.

Smluvní pokuty:
V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel
oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši uhradí 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení.
V případě nedodížení termínu dokončení dfla ze strany zhotovitele je objednatel
oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny díla za každý
den prodlení.

9.

Záruční podmínky :

9.1.

Záručnf doba se stanovuje na dobu : 36 měsíců
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět dfla dle této smlouvy bude mít v době jeho
odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době vzniklé následnou stavební
činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak
na vady díla, způsobené špatnou údížbou, násilným poškozením a na vady
způsobené živelnými událostmi.

9.2.
9.3.
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10. Všeobecná ustanoyení :
10.1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení
o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou fornnou.
10.2. Ustanovenf této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu
odsouhlasení oběma stranami.

10.3. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě
podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
10.4. Tato smlouva má čtyři strany a dvanáct stran příloh (lx stavební rozpočet) a je
vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž jeden výtisk obdrží
objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
10.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
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Za objednatele
Jana Vlčková
starostka obce
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zhotovitčÍe
Josef Matoušek

:ředseda představenstva
Eduard Hošek

člen představenstva
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EuROV'.AS'úba,a.s.

Lofiezská 1191/74
326 00 Plzeíí

