Smlouva o dílo
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany
Objednatel:
Obec Vlasatice
Vlasatice 149
691 30 Vlasatice
IČ: 00283711
zastoupen: Pavel Procházka, starosta

Zhotovitel:
MARSTON – CZ s.r.o.
Hvězdárenská 2
616 00 Brno
zastoupen: MgA. Jiří Marek
IČ: 26226642
DIČ: CZ-26226642
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č.ú.: 258017598/0300

II. Předmět díla
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj
ujednanou cenu.
2. Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je zajištění odborné
kompletní rekonstrukce objektu „Centrální kříž na hřbitově v obci Vlasatice“ (dále jen
dílo).
3. Všechny stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a dalšími
souvisejícími předpisy.

III. Cena díla
1. Cena díla je ujednána dle položkového rozpočtu R 547/2016, ze dne 27. 4. 2016
vypracovaného společností Marston-CZ, zastoupenou MgA. Jiřím Markem, který je
součástí této smlouvy, jako její nedílná součást a dále požadavky objednatele na kvalitu
prováděného díla.
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IV. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele dílo, specifikované v čl. II této
Smlouvy, v době:
• Přípravné práce, po podpisu smlouvy
• termín zahájení 4. 7. 2016
• termín ukončení: nejpozději do 30. 9. 2016
V. Cena prací
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy byla stanovena
dohodou smluvních stran ve výši: 89.782,-Kč včetně 21% DPH.
2. Specifikace ceny:
a) Cena díla obsahuje všechny vedlejší náklady spojené s provedením díla , zejména
dopravu a materiály atd.
b) Cena je závazná až do splnění závazku. Lze ji měnit pouze v případě oboustranné
dohody o provedení nových víceprací. V případě víceprací se jejich cena předem
stanoví a oboustranně písemně odsouhlasí a potvrdí písemným dodatkem ke
smlouvě. V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat stejné
jednotkové ceny.
VI. platební podmínky
1. Po dokončení díla bude ze strany zhotovitele vystavena konečná faktura – daňový
doklad, který bude mít splatnost 30 dní na částku dle č. V. odst. 1 smlouvy.
2. V případě doručení vadné faktury je povinnost objednatele na tento nedostatek upozornit
zhotovitele do dvou dnů. Nová lhůta splatnosti bude počítána ode dne doručení
opravené faktury.
VII. Smluvní pokuty
1.
V případě prodlení objednatele s úhradou zálohové, nebo řádné faktury delší než je
lhůta splatnosti má zhotovitel právo na pozastavení prací včetně prodloužení termínu a
požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z nezaplacené
částky a prodloužení termínu prací.
2.
V případě nedodržení termínu dokončení díla bude objednatel účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z celkové ceny díla.

VIII. Záruční podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené restaurátorským návrhem,
jež se na její provedení vztahuje a to po dobu 60 měsíců od jejího převzetí objednatelem.
2. V případě vzniklých vad na díle musí být jejich reklamace ze strany zhotovitele provedena
písemně.
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IX. Převzetí díla
1. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli zápisem o předání a odevzdání díla. Dílo
může být převzato ze strany objednatele s výhradami nebo bez výhrad.
2. Vady a nedodělky zjištěné při předání díla, které podstatně nebrání užívání díla (drobné),
je zhotovitel povinen odstranit podle zápisu o předání a převzetí díla, revizních zpráv
nebo kolaudačního rozhodnutí v předem dohodnutém termínu.
3. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl
objednatel dílo nebo jeho část převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném
rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém
objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je
uzavřen podepsáním dodatku.

1.
2.

3.

4.

X. Závěrečná ustanovení
Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky schválenými a
podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí
se danou zákonnou úpravou.
Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně,
že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které její uzavření vylučovaly a berou
na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě
nepravdivých jimi uvedených údajů.
Smlouva o dílo je vystavena ve 3 shodných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a
dodatků.

Ve Vlasaticích, dne:………………….

V Brně, dne : …………………….

Objednatel:

Zhotovitel:

razítko a podpis

razítko a podpis

…………………………………..…

………………………………………

Pavel Procházka

MgA. Jiří Marek
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