SMLOUVA O DÍLO
Uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL:
Obchodní firma:

Obec Vlasatice

Sídlo:

Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice

Jednající

Pavel Procházka, starosta

IČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

00283711
KB – Komerční banka
3428651/0100

ZHOTOVITEL
Obchodní firma:
Sídlo:
Jednající/zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

Václav Konečný
Vlasatice 68, 691 30 Vlasatice
Václav Konečný
64502686
CZ7310194309
Česká Spořitelna, a.s.
4276326309/0800

I. Předmět smlouvy
I.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za níže sjednaných podmínek provést níže specifikované
dílo, a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.

II. Specifikace díla
2.1. Předmětem díla je zaměření, výroba a montáž nábytku do požární zbrojnice v obci Vlasatice.
Specifikace požadovaného nábytku, včetně požadavků na použitý materiál, je definována
výkresovou dokumentací, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

III. Doba a místo plnění, jakost díla

3.1. Místem plnění díla je budova Požární zbrojnice, č. p. 71, v KÚ Vlasatice.
3.2. Objednatel předpokládá zahájení plnění ihned po podpisu smlouvy. Dílo bude dokončeno do
30. 5. 2016, stoly a židle budou dodány nejpozději do 15. 7. 2016.
3.3. Splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy o dílo je splnění všech povinností řádně a včas,
zejména pak úplné dokončení díla, dodávka všech dokladů zejména o skutečně provedené práci,

jakož i ostatní potřebné či zákonem vyžadované doklady, podepsání předávacího protokolu
o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
3.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s technickými normami, přičemž úroveň jakosti
stanovené v ČSN pro materiály a výrobky, tak i pro technologické postupy a způsob provádění díla,
je pro daný účel kvalitativním minimem.
3.5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.
Zhotovitel se zaručuje za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky nezměněné vlastnosti
odpovídající vlastnostem v okamžiku předání, v závazných i doporučených technických normách,
bude odpovídat platným právním, bezpečnostním, hygienickým předpisům, a ustanovením
dohodnutým v této smlouvě, bude kompletní bez právních vad i věcných vad bránících nebo
ztěžujících užívání díla.
3.6. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla
zhotovitelem a objednatelem. Podepsání předávacího protokolu a tedy předání a převzetí díla
nebrání, budou–li zjištěny drobné vady nebo nedodělky díla nebránící jeho řádnému užívání
objednatelem. Zhotovitel je povinen drobné vady a nedodělky odstranit neprodleně, nejpozději do 5
dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak. Neodstraní-li je zhotovitel v uvedené lhůtě, je oprávněn
je odstranit nebo jejich odstranění u třetí osoby zajistit objednatel, a částku, kterou na jejich
odstranění vynaloží, je následně oprávněn požadovat úhradě po zhotoviteli.
3.7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, dílců, výrobků, strojů a
zařízení a jejich přesun. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v prostorách realizace díla.
Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
IV. Cena za provedení díla, platební a fakturační podmínky
4.1. Cena za provedení díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná, tj. cena se zohledněním
veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele, a zahrnuje veškeré práce, činnosti a dodávky materiálů
vyplývající pro zhotovitele z této smlouvy. Sjednaná cena tedy zahrnuje mj. i všechny vedlejší
rozpočtové náklady, dopravu materiálů do místa plnění, kompletační činnost, likvidace odpadů,
zvedací mechanismy, služby, pojištění i ostatní přirážky.
4.2. Cena za provedení díla se sjednává v českých korunách, a činí 144 142,- Kč (slovy: sto čtyřicet
čtyři tisíc sto čtyřicet dva korun českých) bez DPH (174 412,- Kč včetně DPH).
4.3. Platební podmínky byly sjednány následovně: Cena díla bude uhrazena jednorázově na základě
vystavené faktury zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel ve dvou vyhotoveních a doručí
objednateli nejdříve 3. den a nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého
protokolem o předání a převzetí díla resp. protokolem o odstranění vad a nedodělků.
4.4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
4.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti
a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
4.6. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.

4.7. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran, sankce
5.1. Zhotovitel se zavazuje každou oznámenou vadu díla odstranit nejpozději do 3 dnů od obdržení
oznámení o vadě. Pokud zhotovitel neodstraní oznámenou vadu díla ani do 3 dnů od obdržení
jejího oznámení, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za
každý den prodlení s odstraněním vady, a to počínaje 4. dnem od obdržení oznámení o vadě.
5.2. Zhotovitel je povinen v případě svého prodlení se splněním díla, tj. s včasným protokolárním
předáním řádně dokončeného díla objednateli (vyjma drobných vad a nedodělků nebránících
užívání díla), zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
5.3. Zhotovitel je povinen své věci vyklidit z areálu objednatele a opustit do 3 dnů od předání a převzetí
díla, popř. do 3 dnů od odstranění drobných vad a nedodělků, jinak se zavazuje zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s vyklizením areálu, a to počínaje
4. dnem od předání a převzetí díla popř. od odstranění drobných vad a nedodělků.
5.4. Objednatel je povinen poskytnou zhotoviteli všechny potřebné podklady a informace k plnění této
smlouvy. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla na výzvu zhotovitele a sepsat předávací
protokol s uvedením vad a nedodělků.
5.5. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že objednatel není povinen zajišťovat pro zhotovitele a jeho
pracovníky žádné služby či servis, zejména nebude zajišťovat šatny, sociální zařízení (umývárny) a
WC, stravování, provoz kantýny, ani nebude zajišťovat ostrahu staveniště. Objednatel a zhotovitel
dále sjednávají, že objednatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí zhotovitele a jeho
pracovníků v jeho areálu se nacházejících, z čehož plyne, že zhotovitel je povinen své věci
v areálu objednatele se nacházející je povinen sám na svůj náklad a svou odpovědnost zabezpečit
proti ztrátě a poškození.
5.6. Nakládání s odpady: Veškerý nepotřebný, vytěžený a vyzískaný materiál je zhotovitel povinen
roztřídit na dvě základní skupiny, a to na materiál odpadní, a na materiál dále využitelný. Odpady tj.
zejména sklo, plasty, minerální drť, stavební drť, betonovou drť, zhotovitel na svůj náklad zlikviduje,
tj. na svá vozidla naloží a z areálu objednatele odveze a následně zlikviduje, a to právně
souladným způsobem. Materiál dále využitelný tj. kovy a dřevo nabídne zhotovitel objednateli a
v případě jeho zájmu složí na místo v areálu objednatele k tomu objednatelem určené, a po
takovém umístění bude pověřeným pracovníky smluvních stran vyhotoven a podepsán předávací
protokol o převzetí materiálu objednatelem, který s ním bude dále nakládat samostatně. V případě,
že objednatel nebude mít zájem o využitelný odpad, naloží s ním zhotovitel jako s nevyužitelným.

VI. Závěrečná ustanovení
6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6.2. Změněna nebo doplněna může být pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými oběma smluvními stranami.

6.4. Tato smlouva o dílo se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
6.5. Smlouva byla vypracována ve dvou originálech. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

Přílohy dle textu:
1

Výkresová dokumentace

Ve Vlasaticích

Objednatel

dne……………….

Ve Vlasaticích

dne……………….

Zhotovitel

Příloha – Výkresová dokumentace

A) Kuchyňská linka
Kuchyňská linka stojí na rektifikačních nožkách. Na soklu je plastový U profil. Dřez je
s odkapem, baterie je v dřezu. Místo obkladů je použita obkladová deska ve stejném dezénu
PD. Horní skříňky mají zvedání dvířek pomocí pístů. Veškerá dvířka jsou ohraněna ABS
2/22. Úchytky jsou chrom dvojbodové – rozteč 128mm. Součástí dodávky kuchyňské linky
je mikrovlnná trouba.

Kuchyňská linka
B) Bar (proti lince)
Tzv. protilinkový bar je s plnými zády. Na stojkách a zádech U profil. Veškeré hrany jsou
ohraněny ABS 2/22.

Bar

C) Skříňky s vitrínou
Skříňky jsou bez soklu a zad. Spodní část – posuvná dvířka na kování UNIPOS nebo
LAGUNA AL, průběžná po celé délce. Horní část – sklo v plastových drážkách, posuvná
vždy pouze v jedné skříňce.

Skříňky s vitrínou
D) Stoly a židle
Stůl – 12 ks, plát dvojitá síla LTD o rozměru 1200mm x 600mm, hrany ohraněny ABS 2/42.
Stolové nohy o průměru 60mm, materiál chrom nebo černá.
Židle – 45 ks, bez další specifikace.
E) Skříňky na oblečení
Skříňky mají horní část zad z LTD, zbytek jednostranně lakovaná MFD 4mm. Dvířka jsou
ohraněna ABS 2/22, korpusy 0,5mm. Každá skříňka obsahuje 3 ks věšáků na stěnu (bez
specifikace). Úchytka dvoubodová, chrom – rozteč 128mm. Skříňky se budou
přišroubovávat na stěnu (cihla HELUZ). Požaduje se následující počet skříněk: E1 – 1 ks,
E2 – 4 ks.

Skříňka E1

Skříňka E2
Materiál veškerého nábytku: LTD Olše 637, PD – a) F041, b) F131, c) F405.

