
SMLOUVAODÍLO

uzavřená dle ý 2586 a násl. zákona č. 89 2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník “)
mezi:

Či. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry

zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce

se sídlem: Pražská 137,25244 Psáry

iČ: 00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 ‘754 834

dále Jen „objednatel“

Zhotovitel: Silnice Chmelíř s.r.o.

osoba oprávněná k jednání za spol: Václav Chmelíř

se sídlem: Rychtaříkova 2173/1, Plzeň 32600
iČ: 27977951
DIČ:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

dále jen „ zhotovitel“

Čl. IL Předmět a účel smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svuj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající

v provedení prací a dodávce materiálu dle projektové dokumentace, kterou v 11 2015 pod
č projektu P1401/I vypracovala hrma HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2, Praha 4,
ověřenou Ing. Martinem Horejšem autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby, CIC4JT 0002706 „rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici
Sportovcu, k‘ú. Dolní Jirčany“ (dále jen Projekt) a v souladu se stavebním povožením
které vydal MČU Cernošice- odd. dopravy pod sp. zn. výst. 71505 2015 Sp ze dne 4 5
resp. 12.5.2016, které nabylo právní moci dne 20.6.2016 (dále jen Stavební povolení).
Situace stavby a stavební povolení jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. I a
2 (dále jen dílo).

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



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

4. 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.

5. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů) jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČL III. Cena díla
1. Cena díla činí : 3397343,56,-Kč ± DPH 21% 713 442,15,-Kč, tj. celkem 4 110785,71

Kč. Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 3 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle

této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Či. IV. Platební podmínky

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

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní 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 označení zhotovitele a
objednatele, sídlo, IC, DIC, 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. Přílohou bude kopie protokolu s podpisem
objednatele potvrzujícím převzetí díla.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení 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 doručení nové nebo opravené faktury.
Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny
za dílo.

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

Či. V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

Započít s plněním díla: 17.10. 2016, kdy mu zároveň bude předáno staveniště (den předání
bude uveden ve stavebním deníku).

Dokončit dílo : do S týdnů ode dne předání staveniště .

2. Místo plnění : ul. Sportovců, Dolní Jirčany



3. 0 převzetí díla bude sepsán písenniý protokol (stavební deník).

Či. VI. Záruka
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této

smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad

díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem
a právními předpisy.

3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem ajejí 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 odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.

6. Zhotovitel odpovídá 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.

Či. VII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH
nejméně však 1 .000,- Kč 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 prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

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

Či. VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením.
Výpověd‘ i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo
nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména
případy, kdy

a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,

b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí provádění díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,
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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 a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu‘ Nebude-li ve lhůtě
porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní straně.

ČL IX. Závěrečná ustanovení

I. Tato smlouva muže být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran
formou dodatku podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí
mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — Situace stavby
příloha Č. 2 Stavební povolení a příloha č. 3 cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu
výměr.

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že siji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na dukaz toho připojují své podpisy.

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

V Psárech dne :. ?9~.

starosta

oběma smluvními

V ÝL~ť dne..4U~°

SILNICE CHMElAŘ 5.1.0.
SItN ICE R‘chlař(kova 217311~
cÍ~Ma1Ř 32600 PlzoňiČ~ 27977951‘ DIČt a21977951

Za objednatele Za zhotovitele

Milan Vácha Václav Chmelíř

Schváleno u~nescním fl~d_t4

Obce PsX~y Č

zedne.


