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SMLOUVA O DÍLO

:terou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a naši. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o
dílo (dále jen „Smlouva,,)

_r

I.) Smluvní strany:

Objednatel - Město Dochov
náměstí Míru l
Bochov 36471
IČO 00254444
DIČ CZ00254444
zast. Miroslav Egert - starosta

Zhotovitel - Kamil Látka
Nad Kostelem 11 Březová u K. Varů
IČO:
DIČ:
banko ^ary
číslo i

l<sa^

MĚSTSKY URAĎ
BOČ HOV

Zpracovatel;

^
Došlo: 23.01 21 0928

HU^OJX^IÍO^c.i

K O pij%
PL: JL

C. tíOp. Zas,:
PP/PL;

z

II.J Předměísmlouvv a^ávazek zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele elektromontážní práce (silnoproud) ve
stomatologické ordinaci domu služeb na adrese náměstí Míru 3, Dochov v rozsahu dle vlastní
prohlídky zhotovitele s určením veškerých nutných prací k řádnému provedení díla a objednatelem
přijatých nabídek zhotovitele na celý rozsah tohoto díla. Předmětem smlouvy - závazkem
zhotovitele jsou dále veškeré dodávky a práce nutné k řádnému dokončení a převzetí. Dílo bude
provedeno dle Stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících tak, aby
úplně dokončené dílo bylo možno převzít a řádně užívat v dohodnutém čase. Provádění a
dokončené dílo bude odpovídat Českým normám (ČSN) i jejich nezávazným částem, příslušným
předpisům, technologickým postupům doporučeným výrobci, protipožárním a bezpečnostním
předpisům.

Do předmětu plnění zhotovitele patří veškeré zkoušky, výchozí revize, atesty, doklady nutné
pro přejímku, práce a dodávky dle oprávněných požadavků z přejímacího řízení. Dále odstranění
vad a nedodělků z přejímacího řízení zdarma ve lhůtě 7 pracovních dnů.

III.) J)obajDlněnl:
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Doba plnění se stanovuje ve prospěch obou stran.

3.1) Termín zahájení a dokončení prací: 01.03.2021 -31.07.2021.
3.2) K termínu zahájení objednatel předá zhotoviteli staveniště - klíče od objektu a místnosti
pro uskladnění materiálu a nářadí.
3.3) Zhotovitel provede a dokončí práce v rozsahu předmětu této smlouvy v termínu do
31.07.2021.
3.4) Úklid a likvidaci staveniště provede zhotovitel v termínu předání a převzetí stavebních prací.
3.5) Podmínkou dodržení smluvních termínů ze strany zhotovitele je dodržení smluvních termínů a
podmínek ze strany objednatele, které mají vliv na realizaci předmětu této smlouvy.
3.6) Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako jeden celek.
3.7) Ukončením prací se rozumí řádné a úplné dokončení celého díla dle této smlouvy bez vad a
nedodělků, včetně uzavřeného přejímacího řízení.
3.8) V případě zpoždění, které je způsobeno nedodržením smluvních závazků ze strany objednatele
má zhotovitel právo přesunout konečný termín provedení prací o dobu zpoždění objednatele nebo o
technicky zdůvodněnou dobu dohodnutou oběma smluvními stranami.

r

IV-^Cena za provedení díla a způsob úhrady:

4.1) Dohodnutá smluvní cena je cenou maximální na rozsah veškerých prací a dodávek, včetně
výdajů nutných k dosažení cíle dle ujednání a předmětu této smlouvy. Nedílnou součástí této
smlouvy a podkladem pro cenu celého díla i jednotlivé fakturace je nabídka zhotovitele.
4.2) Změny a vícepráce vyžádané nebo předem odsouhlasené objednatelem navíc, budou provedeny
v rozsahu a termínu dle písemné dohody. Zhotovitel provede v oceněném soupisu provedených
prací přepočet nového a odpočet starého provedení v cenách za jednotku dle původní - základní
nabídky zhotovitele. Pokud nelze, pak v cenách dohodou.
4.3) V případě zlevnění, změny či menšího rozsahu prací a dodávek se souhlasem objednatele bude

cena přiměřeně snížená za stejných podmínek a v sazbách, jak byla v této smlouvě určená.
4.4) Fakturováno bude následovně:

l. objednatel poskytne zálohu ve výši 363.000,- Kč proti faktuře vystavené při podepsání
smlouvy.

2. zbývající část z celkové ceny díla bude uhrazena do 14 ti dnů po ukončení a řádném
předání a převzetí díla.
4.5) V případě nekvalitních prací a dodávek, prací v rozporu se smlouvou, při neplnění množství,
jakosti či termínu nebo při jejich prokazatelném ohrožení budou pozastaveny platby do sjednání
nápravy.
4.6) Faktury budou vystaveny maximálně do 21 dnů od nároku. Doba splatnosti oprávněných faktur
činí 14 dnů ode dne doručení. Doba splatnosti oprávněných faktur za smluvní pokuty činí 14 dnů
ode dne doručení.
4.7) Dohodnutá smluvní cena po celou dobu provádění díla na rozsah a dle ujednání této smlouvy

činí vč. DPH: celkem 577.713,- Ke
slovy: pětsetsedmdesátsedmtisícsedmsettřináct korun českých.

4.8) Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky v potřebném množství a termínu.

V.) Další smluvní podmínky:

5.1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy a předá klíče od objektu.
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5.2) Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup do všech potřebných prostor v objektu v čase
dle požadavku a předběžné dohody s dodavatelem, jedná se o suterénní společné prostory. Ostatní
společné prostory budou k dispozici denně od 7.00 hod. do 20.00 hod.
5.3) V případě znečištění, narušení, poškození a podobně na stavebním objektu a zařízení, uvede
zhotovitel předmětnou záležitost do řádného a přiměřeného stavu a zodpovídá za způsobené škody.
5.4) Objednatel prokazatelně seznámí obyvatele domu se zahájením činnosti.
5.5) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla dle této smlouvy.
5.6) Zhotovitel zabezpečí bezpečný přístup do objektu po celou dobu provádění díla včetně pořádku

a bezpečnosti v domě i na přilehlých komunikacích.
5.7) Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat jakékoli nejasnosti a změny při provádění díla s

objednatelem.
5.8) Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit zdarma ve

lhůtě do 7 pracovních dnů. Vady zjištěné v záruční době bude u zhotovitele uplatňovat přímo
objednatel písemným sdělením, s lhůtou odstranění do 7 pracovních dnů a to zdarma.

5.9) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a písemným předáním.
Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.
5.10) Smluvní pokuty:

V případě nezahájení prací v dohodnutém termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení.

V případě nedokončení díla dle této smlouvy v dohodnutém termínuje zhotovitel povinen
uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

Za nesplnění termínu na odstranění vad se určuje smluvní pokuta 500,-Kč za každou
jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

Splatnost smluvních pokut činí 14 dnů od doručení dmhé straně.
Uplatněním smluvních pokut nejsou dotčená ostatní práva objednatele včetně náhrad škod.
Za nedodržení lhůty splatnosti finančního plnění se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05%
z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení s placením.

5.11) Zhotovitel zabezpečí úklid všech prostor dotčených stavbou a jejich uvedení do původního
stavu včetně odvozu materiálu na skládku.
5.12) Nebezpečí vzniku škody na staveništi a stavbě nese zhotovitel okamžikem převzetí staveniště.
Od převzetí staveniště zhotovitel odpovídá na staveništi za bezpečnost, protipožární opatření,
zabezpečení majetku, proškolení příslušných firem a osob.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění proti případně způsobené škodě.
5.13) Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitní provedení celého díla a předmětu plnění v délce 60

měsíců ode dne předání díla na práci a 24 měsíců na veškerý dodaný materiál.
5.14) Zhotovitel prohlašuje, že má potřebná živnostenská oprávnění, znalosti, zkušenosti a

vybavení, aby mohl řádně a včas provést práce dle svého závazku.
5.15) Za řádné provedení díla schopného trvalého a bezpečného provozu odpovídá zásadně

zhotovitel, který předkládá objednateli včas potřebné atesty, doklady a veškeré revize.
Provedená přejímka bude neplatná, jestliže zhotovitel, jakkoliv zatajil vady a nedodělky, o
kterých věděl, nebo vědět měl. Použité materiály a výrobky jsou prosty jakéhokoliv
břemena a nevykazují jiné právnické vztahy.

5.16) Zhotovitel bude respektovat upozornění a požadavky jednatele, opatření provede
neprodleně.

5.17) Zhotovitel řádně a zcela vyklidí staveniště do 5-ti dnů po přejímacím řízení. V opačném
případě se jedná o vadu plnění se smluvní pokutou.

5.18) Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu.
5.19) Oprávněná osoba k jednání ve smluvních a pracovních záležitostech této smlouvy je:

za zhotovitele: Kamil Látka - tel. 602 448 724
za objednatele: Miroslav Egert - tel. 725 051 048

5.20) Odstoupení od smlouvy se řídí zákonnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
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VI. Závěrečná ustanovení:
?0

/36~4
?CHOV

l^rul
ov.S'-'^H^T"<• 0^ 1^^

6.1) Pokud není v této smlouvě ustanoveno jinak, řídí se právní vztahy ustanoveními Obchodního
zákoníku.

6.2) Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech (Ix zhotovitel, 2x objednatel).
6.3) Veškeré změny této smlouvy budou provedeny písemně a stvrzeny podpisem smluvních stran.
6.4) Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany
prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Březové dne 15.02.2021

Za zhotovitele:

Ks'ir!^ ^..h'f.^
fsd K-,s^lem 11, 362 15 Rrerová
IČC""-"- -'-

••J;^";;-^;-
Kamil Látka

VBochovědne '13 3 2-OZ <

Za objednatele:

MĚSTO BOCHOV
Nám. Míru l

364 71 Bochov
.T"''-35367o"!
(C; BQZ S^ ^

/1 / /1

/ (/
Miroslav Egert

RM 18.2.2021
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