SMLoUVA o nír,o
č.112019
I.

smluvní strany

obec staré Hutě

lčo: oosszge

Adresa: Staré Hutě 70,686 01

Zastoupená: Sylvií Kočířovou - starostkou obce

Telefon: 739 950 827, e-mail obstahu@quick.cz
bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s.
čísloúčtu:1532572I 10100
(dáIe

jen,,objednatel")

a

JASS-IINI, s.r.o.

lčo: solqlezs
DIČ: CZ60743638
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18 565
sídlo: Jalubí 288, PSČ 687 05
zastoupený: Milanem Mašlíkem, jednatelem
č. telefonu: 603 887 090 e-mail: jass,uni@jass-uni.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, čísloúětl: 7 5 4321 63 3 9/0800

(dáte jen,,zhotovitel")

uzaviraji

a

tímto uzavřeli podle § 2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občans\ý zákoník, v rozhodném zrění

tuto srnlouvu o dílo:

il.

Předmě t smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečía
odpovědnost dílo Zateplení budovy pohostinství a obchodu, a to za podmínek stanovených
příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

2.

V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní nžklaď, nebezpečía odpovědnost provede, popř.
zabezpeČÍvŠechnypráce a opatření potřebné křádné realizací díla. Součástízávazku zhotovitele
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činrrostí:
ÚďrŽbadotčených komrrnikací, včetně uvedení všech povrchů do původníhosta,urr
Zajíštěnítrvalélikvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy
Cena těchto plnění je zahrnutav ceně za díIo dle č1. IV. odst. 1 této smlour,ry.

3.

Objednatel se zavazl$e řádně zhotovené dílo od zhotovitele pŤevzíta zhotoviteli zanéj zaplatit
touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

í

4

5

jsou
Veškeréodchylky provedení díla ajeho postupu od vymezení daného touto smlouvou

přípustné pouŽ" tetráy, budou_li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení vícePrací
je možnéjen na záklaďě písemného dodatku této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné Provedení dÍIa a Že ani
při r,ynalo^zeni odúornépéče,jížIze na něm rozumně povaŽovaí, neshledal rozPorŮ nebo
nedosiatků , ježby branily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvY.

III.

Doba plnění
1. Termín zahájeníprovádění díla: l5.4.20t9
2

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle Č1.
II. odst. 2této smlouvy, nejpozději 21.6.2019. Tato lhůta se prodluŽuje o PoČet dnÍ, o něŽ doŠlo
kposunu zahá4ení prováděni díla oproti termínu dle odstavce I zdŮvodu na straně objednatele,
nebude-ii písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li zpŮsobilé slouŽit svému ÚČelu a
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen Převzít dÍlo
vykazujíěí vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu;ustanovení § 2628 obČanského
zákoníku se nepoužije.

IV.
Cena z a
1

dílo

ZaŤádnéprovedení díla dle této smlouvy náležízhotoviteli cenazadílo ve \.ýŠi500 790o- KČvČ.
DPH, slovy pětsettisícsedmsetdevadesát korrrn českých vč. DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplnéhopoložkového rozpočtu uvedeného v přÍloze této
smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele naŤádné provedení dÍla, vČetně Poslqrtnutí vŠech
práv aplnění dle této smlouvy.
2

V případě zmén díla (méněprací či víceprací)se k jejich ocenění pouŽije rozpoČet, kteý je
priloňou této smlouvy (dále jen ,,íozpoěet"), a cenová soustava RTS (dále jen ,,ceník"). Pro
qýpočet jednotkové ceny zaméněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkoyích cen příslušných prací Z rozpočtu, jsou-li §to ceny a Práce v
rozpočtu obsaženy,
a

oracíooužita
cena

cena ooložky dle soustaw RTS.-

cÚ zo 19

ceníku

urcl

Se

jednotková cena předmětn}ch prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídajíci tržní
(oblryklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené obj ednatelem.

provedení víceprací je však možnéjen na záId,adě písemného dodatku této smlour,Y

Placení
1.

2.

V
a

fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli uITazena v měsíčníchplatbách vrozsahu odpovídajícímPracím
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílČÍmplněním), a to na
zák|aďé zhotovitelem řádně vystavených daňoých dokladů (faktur), doruČených objednateli ve
dvou lyhotoveních na adresu uvedenou v odst. I; k daňovému dokladu musí být PřiloŽen souPis
skutečně a bez 4evných vad provedených prací, za néžje účtováno,datovaný a Potvrzený
oprávněným zástupcem obj ednatele.
áotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skuteČnéabez zjevných vad
provedené práce až do ýše 90 %o ceny za ďíIo. Zbyvající část 10 Yo ceny za dÍIo bude áotoviteli
uhtazena na zťkladéobjednateli doručenéhodaňového dokladu, lystaveného zhotovitelem po
provedení dila a po lyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen zaplatitzhotoviteli zbyvajícíčást ceny zadíIo před jejich odstraněním.

3.

Splatnost faktury je 21 ďfi od vystavení faktury objednateli.

4.

objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacenÍ, jestliŽe vlriČtování
nevyhovuj e stanovený,rn požadavkům,zejména pak:
jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
nebyly-li vyúčtovanépráceprovedeny, vykazujívady, nebojsou-ii účtovány neoprávněně,

vI.

provádění Dracr
1.

Pokud zhotovitel použije pro splnění díIa subdodavatele, nese vůčiobjednateli odpovědnost jako
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitéhodruhu prací písemně poŽadovat
identifikační údaje subddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

2.

Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém kzahájení prací, posunuje se termín zahájení
provádění óíla a termín provedení díla o počet dnů, po kteý je objednatel vprodlení sřádným
zajištěním staveniště zhotoviteli.

VII.

Dalsí Dorrinno ti zhotovitele
1.

Zhotovítel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu se specifikací maíeriiŮa a
výrobků uvedených ve ýkazech výměr jednotlivých stavebních oddílůa oceněných v nabídkovém
rozpočtu aza doďržovaní platnýcn ČSN a ON.

2.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami ýkajícímise provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají by,t provedeny.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně ďÍIa a
podrobit se před předáním a pŤevzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbYným pro ochranu
díla.

4.

Zhotovitel odpovídá zabezpečnost práce, za dodržovaní předpisů o práci v ochranných pásmech,
požámich a jiných předpisů chránících veřejné zaJmy. Zhotovitel odpovídá za bezpeČnost a

ochlanu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zqistí na svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ďIe zěů<ona ě.30912006 Sb., v účinnémznění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zúezpečíochranu osob pohybujícíchse
v sousedství staveniště (oplocení aoznačenístaveniště apod.).

5.

pruběžně
odstraňovat na své naklady odpady a nečistoty, vzníkléběhem provádění stavebních prací. Odvoz
auloženíodpadu na skládku je povinností zhotovitele.

6.

V pruběhu realizace stavby zhotovitel umožníprovedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu
§ 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené

Zhotovitel

je povinen na

staveništi a

v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a

přiměřené lhůtě.

7.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní,hygienické a protipožarnípředpisy, !ýkajícíse
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření azqistí ďozor nadbezpečnostípráce.

8.

Všechny věci (materiál, stroje, zaŤízení,nástroje anáňadí atd.) nutné k řádnému provedení díIa, je
povinen na své náklady anebezpeěízabezpeěít zhotovitel.

9.

Zhotovitelje povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou
součástídíla podle této smlouvy.

I0. Zhotovitel se zavazuje použítpři provádění díla materiáIy, výrobky a zařízeníplně odpovíďající
této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorlq materiálů před
zabudováním.

II.

Zhotovitel lyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zaŤízeníamateríál, nutný k odstranění
vaď anedodělků, zjištěných při předání apŤebírání díIa.

VIII.

Předání a převzetr díla
1.

Objednatel zhotovené dílo prohlédne a r,}sled§ prohlídky zapíšedo předávacího protokolu, ktery

o

předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách kjejich
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení
objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen

bude

podpi sy oprárměných pracovníkůobj ednatele a zhotovitele.

2.

Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástízápisu bude soupis vad a
nedodělků, pokud při předání a převzďí budou zjištěny. DíIo, jež vykaztýe vady, objednatel není
povinen pŤevztt.

3.

Zhotovitel nese nebezpečíškody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
zhotovené ďíIo př evzít.

4.

Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v
užívánídíla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

Ix.

záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vadv
1.

Zhotovitel poskytuje objednateli zátruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.
Zánlkazačínábéžetdnempřevzetídílaobjednatelem.

2.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdrženíoznámení vady písemně oznámit
objednateli, zdavadu díIauznává či neuznává. Pokud tak neučiní,má se zato, že vaďlluznává.
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznétmeníobjednatelem. Neoznámí-li
objednatel zhotovitelijinak, platí,žeobjednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci
nebo opravou věci, je-li možnévadu odstranit opravou věci.

x.

smluvní pokuty a úrok z Drodlení
1.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo s DPH zakaždý,bý i započali kalendařní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla delšíhonež dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu za pwní dva měsíce prodlení ve qlši dle tohoto odstavce a smluvní
pokutu ve v1ýši dle odstavce 2.

2.

V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto
smlouvou (např. nekvalitně, v rozpoíu s projektovou dokumentací)je povinen zaplalit objednateli
smluvní pokutu ve l]ši 25 oÁ z ceny takoých prací určenés DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou
této smlouvy, píičemžpři tomto určeníse vychénízceny těchto prací tak,jakoby se jednalo o
práce bezvaďné provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více
než dva měsíce, je povinen objednateli zap|atit smluvní pokutu ve rnýši 25 % zceny prací, jež
zbyvá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určenés DPH dle čl, IV. ve spojení
s přílohou této smlouvy.

3.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplattt druhé smlurmí straně urokzprodlení ve v|ši 0,050Á z ďIužné částlq za
každý,bý i zapoěa§ den prodlení.

4.

V případě prodlení s odstraněním vady

je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve ýši 1000,- Kč zakažďý případ a,byť i započaty kalendářní den
prodlení.
(č1. IX. odst. 2 této smlouly)

Smluvní str?ny výslovně souhlasí s r,}šísankcí sjednaných v tomto ustanovení, Zhotovitel bere na
vědomí, že qfše smluvních pokut je stanovena s ohledém ýznamzajišťovanépovinnosti řádného
dokončenídíla ve smluveném termínu pro objednatele.

6.

Smluvní pokuta dle tohoto članku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) s lhůtou splatnosti 2I dní od jejího doručenípovirr-né straně.

xI.

Odstoupení od smlourry
1

Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občans§ým zákoníkem
anebo touto smlouvou.

2.

Objednatel je oprávněn od této smlour,y odstoupit zejménav případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšíhonež 65 dnů, nebo
- jestliže zchovánízhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně wplý^rá, Že povinnost
zhotovitele bude porušena způsobem, kteqý zakládáprávo objednatele od této smlour,y odstoupit,

3.

Zhotovitel

je

oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména vpřípadě prodlení objednatele
se zaplacením ceny za óíIo delšího než 65 dnů.

xII.

závěrečná usta
1.

oYent

Tato smlouva nabýwá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlour,rr vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkterych smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného
zákona účinnosttéto smlouly vázána na její uveřejnění, nabyvá tato smlouva ÚČinnosti nejdříve
dnem uveřejnění.

2. Y

zéležitostech,které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídíobecně závaznými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem

či zveřejněním

3.

smluvní, strány prohlašují, že předem souhlasí smožný,rn zpřístupněním

4.

Smluvní stran} nížesvým podpisem stvrzují, že v průběhu r,l,jednávání o této smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této smlour,y a veškerych činnostech s ní souvisejících.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopis ech, z toho jeden pro každou ze smluvních stran.

6.

Součástítéto smlouvy je příloha - rozpočet.

(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

V Jalubí, dn",
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Krycí list rozpočtu

VERLAG

nAsHÓFFI?
Název stavby:

a

obchodu

objednatel:

obec staré Hutě

lč/Dlč:

00362476

Druh stavby:

0

Projektant:

0

lč/Dlč:

Lokalita:

Staré Hutě

Zho,toVitel:

JASS-UNl, s,r.o,

lčiDlč:

60743638lCz60743638

Položek:

55

Datum:

28.3.2o19

VýstaVby:

Konec VýstaVby:
0

A

HsV
PsV
"M"

Zpracoval:

Jan l\ilelko

očtové

B

Základni rozpočtové náklady
Dodávkv
It/lontáž

Dodávky
Montáž
Dodávky
Montáž
a

ZRN celkem

sutí

vKč

DoplňkoVé náklady

169 593,0( Práce přesčas
20B 722,42 Bez pevné podl

B 255,06 Kulturní památka

,16

340,01

0,00
0,00
0,00

c

Náklady na umístění stavby (NUS)

0,00 zařízení staveniště
Mimostav. doprava
0,
0,00 Uzemní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

0.00

0,00 NUS celkem

0,00

0.00
0,00

0.00
0,00
0,00

1

413 876,40 DN celkem
DN celkem z obj.

0.00 NUS celkem z obj.

0,00

ORN celkem
ORN celkem z obj

)

Pro.1ektant

Datu!, razítko a podpis

0,00
0,00

(

Objednatel

/

q,
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