
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ~ 2586 a násL zákona Č. 89/2O12Sb., občanského (dále „obČanský zákonik‘9 mezi:

Čl. I. Smluvní strany
Objednatel: Obec Psáry

zastoupený: Milanem Váchou, starostou

se sídlem: Pražská 137, 25244 Psáry

lČ: 00241580

Osoba oprávněná kjednáni
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále Jen „obJednateľ‘

Zhotovitel: Martin Mašek
se sídlem: Kamenný Přívoz 207
lČ: 12559113
DIČ:
Bank.spojení:
osoba oprávněná k jednáni Martin Mašek, tlf. 602 320 807
ve věcech technických:

dále Jen ~zhotoviter‘
Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
v provedení prací a dodávce materiálů dle projektu zpracovaného ZONA architekti z května 2015
— rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru. Projekt je nedílnou součástí této smlouvy jako
příloha Č. 1. /dále jen dílo‘.

2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak
je dohodnuto v Čl. Ill. této smlouvy.

3. Objednatel zhotoviteli umožní na základě předchozí dohody přístup do prostor potřebných
k provedení díla.

4. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedeni dila, jsou majetkem objednatele.
Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tři dnů, Po
ukončení této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez
vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v Čl. V. této smlouvy.

6. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy,
ujednáni této smlouvy a řidit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.
Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo
vady objednatelem předaných podkladu, jinak odpovídá za Škodu tim způsobenou.

Čl. Ill. Cena díla
1. Cena díla činí 399.786,- Kč bez DPH tj. 483.741,-Kčs DPH. Cenová nabídka zhotovitele,

včetně výkazu výměr je přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této

smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.
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Či. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předáni díla
objednateli. .

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dni ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označeni zhotovitele a objednatele,
sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu
a číslo účtu, na který se má platit, účel platby — úhrada díla, fakturovaná částka, razítko a podpis
oprávněné osoby. Přilohou bude kopie protokolu s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí
dila.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná
cena není v souladu s cenou za provedeni předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura
neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne
běžet od doručeni nové nebo opravené faktury. Do doby doručeni nové nebo opravené faktury
není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo. .

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje:

Započít splněním dila : vtýdnu od 7. 7. do 10. 7.2015, kdy mu zároveň bude předáno staveniště.
Dokončit dilo: 21.8.2015

2. Místo plněni: sídlo objednatele .

3. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol.

Čl. Vi. Záruka .

1. Dilo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá předmětu plněni definovanému v této smlouvě
. a příslušným právním předpisům.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracováni, za správnost a úplnost a za soulad
zpracovaného řešeni s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli
objednatelem a právními předpisy.

3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu

Po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstraněni vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatni písemnou formou.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů Od doručeni reklamace,
reklamovanou vadu odstraní. .

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost
objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit. Dále neodpovídá za vady způsobené narušením
původní koncepce následnými změnami provedenými třetími osobami.

. ČI; VII. Sankce
1. Pro případ prodlení zhotovitele: .

a) s předáním díla se sjednává smluvrj pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý
započatý den prodlení,
b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čI. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč
za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

2. Pro případ prodleni objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. .

. Stránka2z3



3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtováni
smluvní pokuty.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Čl. Vlil. Ukončení smluvního vztahu
1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědi nebo odstoupením. Výpověď i

odstoupeni musí být písemné, jinak jsou neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitei podstatně nebo

nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušeni povinností zhotovitele dle této smlouvy se považuji zejména případy, kdy

a) zhotovitel jev prodlení s řádným předáním dila déle než 20 dnů,
b) zhotovitel neoprávněně nebo bezduvodně přeruší či ukonči prováděni díla před jeho řádným
dokončením a předáním objednateli,
c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.

4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušeni smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit
zhotoviteli. O zjištěném nepodstatném porušeni smlouvy bude za účasti obou smluvních stran
sepsán protokol s uvedením terminu a způsobu nápravy. Nebude-li tato náprava zhotovitelem
učiněna řádně a včas dle sepsaného protokolu, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy
písemným sdělením doručeným zhotoviteli.

5. Odstoupeni je účinné Od okamžiku doručeni druhé smluvni straně.
6. Výpovědní doba činí 1 měsíc a běží Od 1. dne měsíce následujícího po doručení druhé smluvní

straně. Výpověď lze dát z jakéhokoli důvodu či bez uvedení duvodu.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran

formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mit
písemnou formu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží jedno. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 — Projekt rekonstrukce
interiéru schodiště a příloha č. 2 — cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VPsárech dne 5~~.2of5

Za objednatel

Milan Vácha
starosta

Schváleno usnesením flC

Obce PsÚ~ Č 91 Ii& ~2QĎ

ze dne i5 ~

STAVEBNí SDRUŽENI
M&V&M

MARTIN MAŠEK
252 82 Kamenný Přívoz 207

TeI.f Fax +420274817399, Mob.: ~420 602 320 807
DIČ 060- 5901240279

V

6
Martin M~
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Rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru Oú

Zadavatel: Obec Psáry, Pražská 137. 25244 Psáry. ič 00241560. tel. 241 940 454. v.~w~.psary.cz

ČINNOST

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH

BOURACI PRÁCE

Demontáž vnitfnlch dyeřI včetně zárubni ks 5 250 1 250 Kč
Demontáž ‚nOže (dveře včetně části nad zábradtlm) kpt 1 3 500 3 500 KČ
Odříznuti zábradll kpt 1 2 000 2 000 KČ
Demontáž podlahově krybny povlakov& včetně odstraněni lepidla kpt 1 4000 4000Kč
Demontáž dlažby rn2 18 125 2250KČ
Demontáž slávajtctho soklu brn 62 85 5270 Kč
OškrábánI slávajict malby na stěně m2 120 15 I 800 Kč
OškrábánI omyvatelného nátěru . m2 60 145 8700Kč
Demontáž stávajlclho vybavenI objektu (hasict přIstroj, nástěntq,schránky) kpt 1 500 500 KČ
Demontáž dřevěné stěny pod ramenem schodiště kpt 1 1 000 1 000 Kč
Demontáž stávajlct elektroinstalace (dle potřeby) kpt 1 2600 2 800 Kč
CELKEM I 33070KČ

NOVÉ KONSTRUKCE
Dtlenská dokumentace — plně zábradlí, obklad rnzvaděče. zpřesněni po zaměřeni kpt 1 2500 2500KČ
Vnitrní dveře 80011970mm. včetně zárubně ks 6 13870 83220Kč
SDK podhled akustick~ — dodávka a montáž m2 40,5 820 33210Kč
SDK zábradtt na ocelově konstrukci nosná konstrukce z tackel profilů 50150/4 kotvená přes plotny do schodrštbvých ramen, cpláštěnt 2x SDK, madlo trubka nerez DN4O/3 kpt 1 42 500 42 500 Kč
Nerez madlo na schodišti détlo, 2,Tm, madlo trubka DN4O/3 ria kcnctch zadýnkovaná ks 4 2980 11 920 Kč
Dlažba 600/300 (bez prořezu) — RAKO CEMENTO dodávka a montáž m2 28 820 22960Kč
Schodotq 6001300 např RAKO CEMENTO dodávka a montáž ks 98 156 15288KČ
Sokl v 600/50 (bez prořezu) např. RAKO CEMENTO dodávka a montáž brn 77.5 320 24 800 Kč
Čisttci zčna vnitřnt 2 X 3.21 m kpt 1 8 700 8 700 Kč
Vnitřnt malby — stěny—barva otěrLwzdorná m2 18 35 630 Kč
Vnitřnt malby.- stěny — bItá, otěri.nzdonriá rn2 190 35 6650 Kč
Vnitřnl malby — strop — bItá m2 62.5 35 2188Kč
Úpravy stávajtcl elektroinstalace včetně montáže svttidet kpt 1 14850 14850Kč
Dodávl<a svítidel — 18x LED zapuštěně čtvercově svltidlo ve schodišt‘ovém SDK-zábradtt Ox LED zářivkově svttidlo zapuštěně VSDK.podhledu, 3y LED liniově zářivkově svttidto zapuštěně v SD kpt 1 38000 38000Kč
Výměna stávajlcích skříni na hydrant, včetně zazděni ks 3 18600 55800Kč
Obklad etektrorozvaděčů kpt 1 3 500 3 500 Kč
CELKEM 366710Kč

Svétla Best ted smart I panel 45W
pásek LED

Vypracovat: Mašek Martin,t<amenný Přívoz 207
160:12559113
tet 602320807
Mail masek.mvm@atlas.cz



čINNOST .

POZNÁMKY
• Prostor schodiště nebyl zaměřen, Rozměry uvedenév dokumentaci se mohou tšit

V ceně nabídky je zahrnuta případná dílenská dokuinenatce plné zábradlí, obklad rozvaděče
Součástí dodávky jsou I pomocně a podkladní konstrukce

. Dveře — vzhled dveří bude v souladu se stávajícími dveřmi vl patře (dýha), tj Masonite,povrch CPL hruška

. Podlaha — součásti dodávky je vyrovnánI stáve1iciho podkladu, včetně případné Ůpravy nivelity

. Strop — před výmalbou schodišt‘ových ramen dojde k očištěni povrchu a případnému vyspraveni
zdi — před výmalbou schodišlbvých ramen dojde R očištěni povrchu a případnému vyspravení
Elektro — při nabídce bude lNederi konkrétně zamýšlený typ sviiidla S rozdělením na cenu dodávky a cenu montáže svítidla, součásti dodávky bude i svételré technicky výpočet
Hydrani — skříň z ocelového plechu. dvlřka prosklená ‘ nerezovém rámečku např hup //eshop phhp cz/hs.s.iiadici.dn25.2Obm.nerez.proskl.dvirka.proudr‘ice.ekvlo

MJ
JEOřiO‘mi~
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