
Smlouva o dílo č. 17011-01

uzavřená podle ustanovení dte s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dálejen oZ) mezi.

I. Smluvní strany

A) obec Štěchovice, Štěchovic e 64,387 L6 Volenice
IC: 00667862 DIC: - není plátcem DPH-
Bank. spojení: KB a.s.; účet číslo: 23825-29t/0rc0
Zastoupení:
ve věcech smluvních: Miroslav Mtáz, starosta

ve věcech technických: Miroslav Mráz, starosta

tel.: 602 235 383, e-mail: obec@stechovice-st.cz

jako objednatel na stranějedné (dálejen objednatel )

a

B) Silnice Klatoqy a.s., Vídeňská 190/I' 339 0L Klatoly
zapsaná v oR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 22 1 dne I. 5. I 992

IČ:45357307 DIČ: CZ45351301
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.; účet číslo: 106300449215500

Česká spořitelna a.s.; účet číslo: 373869210800
Zastoupení:
ve věcéch smluvních: Jan Švec, obchodní náměstek (na základě plné moci) a

Miroslav Kubík, výrobní náměstek (nazákladé plné moci)

tet.: 376 3I 1 209, fax: 376 31j 897, e-mail: zakazka@sílníce-klatovy.cz

ve věcech technických: Jiří Bureš, vedoucí stavební qýroby
(včetně předáni hotového díla) Václav Sedlák, stavbyvedoucí
tel.: j76 526 427, fax.: i76 i13 897, mobil: 775 705 459

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel )

il. Předmět plnění

1. Předmětem smloulyje zhotovení díla

,,Oprava místní komunikace Štěchovice na pozemcích p.č,. t922l1,r1213,,911 a8
v k.ú. Stěchovice"

v rozsahu objednatelem schváleného rozpočtu, ktený je přílohou této smloury.

Součástí plnění není dodávka rea|izační projektové dokumentace ani geometrické

zaměŤení stavby.

ilI. Závaz|<yobjeďnatele, podmiňujícíplněnízhotovitele

1. objednatel předá protokolárně (zápisem) zhotoviteli :

a) Staveniště prosté všech právních a faktickych závad do: 31.05.2017

Vpřípadě opožděného předání staveniště bude termín dokončení posunut o dobu

pr o dl ení př e dání st av eniš t ě-
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IV. Doba plnění

Termín plnění předmětu smlouvy podle čl' II. je následující:

a) Termín zahájeni: 01.06.2afi
b) Termín dokončení: 30.10.2017

Termín zahájení i dokončení se může po vzájemné písemné dohodě obou smluvních
stran posunoutv návaznosti na postup pracína stavbě a na povětrnostní vlivy.

V. Cena za dflo
objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo pŤevzít a zaplatit za jeho zhotovení
smluvní cenu.

objednatel prohlašuje, že má zajištěno f,rrranční krytí díla'

Cenaza dílo sjednávárczpočtem na částku:

Cena celkem bez DPH 549 798'30Kč

Cena celkem vč.DPH2I%" 665 255,94Kč
objednatel není plátce DPH, áotovitei nepouŽij e reŽln přenesenó dďové povinnosti při
poslq'trrutí dodávky stavebních a montážrích prací objednatelí, tztt., že zhotoviiel uplatní daň
na l"ýstupu, daňpŤimá a zaplatí'

\T. Platební podmínky
obj ednatel nepo skytuj e záIohov é platby.

Fakfurace bude provedena jednou ,,konečnou" fakturou vystavenou na základé
předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného zástupci obou smluvních stran.

Přílohou fakhrry bude objednatelem odsouhlasený soupis zhotovitelem skutečně
provedených prací. Soupis prací musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích
prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedených prací a dodávek, a dále stanovené
období, ve kterém byly {'to práce a dodávky provedeny.

Po písemném odsouhlasení soupisu prací lpříp. předávacího protokolu/ lystaví
zhotoviteldo 14 dnů fakturu s těmito náležitostmi:

. označení faktury a číslo

. název a sídlo zhotovitele a objednatele
r předmět pJnění
. částky k fakluraci

objednatel se zavazuje zap|atit fakturu do 30 dnů odjejího obdržení.

objednatelje oprávněn fakfuru vrátit pouze tehdy, jestliže obsahuje nesprávné anebo
neúplné údaje.

objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placenÍm
částky, která měla byt fakturována správně.

Zhotovitel se zavazlje, že najím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze
čísla tuzems!ých bankor'rrích účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkoý přístup ($ 98 písm. d) zákona č.23512004 Sb., o darri ž pŤid'ané
hodnoty). V případě, že daňoý doklad bude obsahovat jiný než takto zveiejněný
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tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli
uskutečňovanou na základé této smlour,y o příslušnou částku DPH a současně je
oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu.
Smluvní strany si sjednávají, že tal<to zhotoviteli nelyplacenou částku DPH odvede
správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením $ 109a zákona č,. 23512004 sb.
o dani zpŤidané hodnoty'

8' V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehliým plátcem DPH ve smyslu $106a
zák. č.23512004 Sb', o dani zpŤidané hodnoý, je objednatel oprávněn odvést částku
DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu' ato v návaznosti na $109
a $109a zákona č.23512004 Sb., o dani zpřidané hodnoty. V takovém případě tuto
skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet ťrnančního úřadu se
pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu
na další ustanovení této smlouvy zauhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel sta|tzv.
nespolehli1ým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH
a identifikovaných osob, což zhotovitelvýslovně akcepfuje a nebude činit spom1ým.

\TI. Záračnídoba, odpovědnostzavady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlour,y je zhotovený podle podmínek
smlouly a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, starrovené obecně
závaznými předpisy a normami.

Zánční ďoba za dílo v rozsahu uvedeném v čl' II. je stanovena na 36 měsíců.

Záruční dabazačíná běžet dnem protokolárního předaní apřevzetí di|a'

Záruka za jakost zaniká před uplynutímzáruční doby v případě, že dílo nebo jeho část
jsou objednatelem nebo třetí osobou lživány nebo jinak zatěžovány v rozporu se
schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání'

Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace
podloží' podkladních vrstev nebo sedání zásypi, které nebyly předmětem plnění nebo
které vzrikly v důsledku nedodrŽování předpisů o plovozu aídrŽbě komunikací.

objednatelje povinen vady reklamovatbez zbýečného odkladu a v reklamaci uvést
své konkrétn í p ožadavky.

\TII. Podmínky provedení díla

Zhotovitel provede dílo na svůj nráklad a na své nebezpečí ve sjednané době'

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník. objednatel je povinen se
se zápisy ve stavebním deníku seznámit nejméně l x ýdně. Přitom je oprávněn tam
učinit zápisy a sdělení a podpisem potvrdit provedené práce.

objednatel zajistí lyloučení dopravního provozu z komunikací a ploch v době
provádění prací.

Zhotovitel zo dp ov ídá za bezpeěnost a ochranu zdravi vlastních pracovníků'

Vpřípadě, že v průběhurealizace předmětu p1nění dle odst. II. bodu č. 1. dojde ze
strany objednatele k požadavku na dočasné přerušení prací, zavazuje se tímto
k úhradě prokazatelných nákladů spojených s přesunem mechanizmů zhotovitele.

Dojde-li k zastavení prací z důvodů r,yšší moci, uhradí objednatel zhotoviteli
provedené práce. Další posfup prací (ukončení, provedení náhradního řešení a pod.)
bude stranami dohodnut a zachycen v dodatku k této smlouvě.

objednatel je povinen do 5 dnů odvyzvání dilo převzít, nebo uvést ýslovné závažné
důvody, pro které dílo nepřebírá.
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8. opředáníapŤevzetidílabudesepsánprotokol,podepsaný.zástupciobousm1uvních
stran, kde bude výsloňě,r.r"d"no, Že oLjednateíáno pr'ui'á Dilo bude objednatelem

pŤevzaté a zhotovitel"- pr"o""e i v případě, Že v zápise o předání a pÍevzetí budou

uvedenyvaďyanedodělky,kterésamyo-soběanivespojenísjinýminebránílživártt
stavby funkčně ,r"uo 

"rt"|i"ky, 
ani její uŽivžni poastatnym způsobem neomezují'

Týo zjevné vady a nedodělky Áo'í být uvedeny v zápise o předaní apřevzeti díla se

sianovením termínu jejich odstranění'

Ix. Smluvní pokuty

1.

2.

3.

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo,

bodu 1., zapIati smluvní pokutu

prodlení.

uvedené v čl. II. po termínu, uvedeném v čl' rV''
ve výši 0,05 vo z celkové ceny díla za každý ďen

Pokud objednatelnedodrží termín splatnosti u splátky' bude

á"' p-ar""í částku ve výši 0,05 oÁ z dluŽné částky'

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne

druhé smluvní straně.

x. Ostatní ujednání

Zhotovltelbudepřiplněnípředmětutétosmlouvypostupovatsodbornoupéčí'
Zavazýese dodržovat'všeobecně závaznépředpisy, ie"h''i"ké.''o'my a podmín1'7 této

smlouvy. Zhotovitel se bude řídit qýchoži'ni 
^ 

póanady objednatele jeho pokyny,

zápisy a dohodami, ,o"t oor'.rtími a vy'jádřeními dotčených orgánů státní správy a

správců sítí.

Při zjištění odchylek od rozsahu díla uvedené v č1' II informuje zhotovitel objednatele

neprodlenězápisemve-stavebnímdeníku,přičemžjetentopovinensedo3dnů
vyjádřit.

Jestliže dohody uzavřené na zfkladé bodu X.2 mají vliv na termín nebo cenu díla

musí bý součástí iji" á"r'"av i způ-'ob úpravy ceny nebo termínu' jinak plďí

původně sjednané. r"ř"'a á"r'oju j" poanua"'o pio ,.yp'u"ování dodatkové smloulry

o dílo.

XI. Závéreóná ustanovení

Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry zni vyplývající

a vzrrikaj ící občans\ým zákoníkem'

Vpřípaděneplatnostikteréhokoliujednánísmlouvynemátatoneplatnostvlivna
ujednání ostatní. Smluvní strany se zavazujipřípadné neplďné ujednání bezodkladně

řahradit formou písemného dodatku ujednáním platr'ýn'

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků'

K návrhu dodatků se smluvní strany zavazujir'yjádřit písemně, ve lhůtě do 3 dnů od

doručení návrhu a.unJ ,ňc' po túo dobu j"e tí'ňto návrhemvázina strana, která jej

podala.

Tatosmlouvajevypracovánavečtyřechvyhotoveních,zntchŽpodvouobdrží
objednatel a Po dvou zhotovitel'

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem nřečetlv,'.ze !y13

uzavřena po ,r"a;",o'Jřp.oj"anani podle jejich pri1:e usvouódne vůle určitě' vážně

a srozumite1ně, nitoti' viísni ,'ábo žu" ,ipua'ě nerýhodných podmínek'

Smluvní strany se dohodly na celém obsahu .ňlo,'oy a její autentičnost potvrzují

svým podpisem.

povinen uhradit za kaŽdý

doručení jejich vyčíslení
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7 ' Tato smlouvanabýváúčinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Zhotovitel:
Objednatel :

,'-
,/a\ ,/L)1 /l\ !

Á! \;

Jan Švec, $"i.o", náměstek
(oprávněn ná základě plné moci)

Silnice Klatoly a.s.

1,, I/ 'p--d--/ Y oB€c ŠrĚcHovrcr

Zťl::'aja-i' li'' i' I lii

íi'; ;í:,;:],:_,i;,r

[l'ř.nl'*'l.':y a"s.
:t'i' ll'j:j ,"i1 šiia?:*vy
- iLl;,;:,.;1 ..r.;.l*-l ili;eň
i, ,.::,':..:::":i li "l?

': 
' .'-'' :i"}':":Ť^ry

-.!. -.!,iJJJ"',-JtJJ

/ í ňj tě votenrc.
00667842 s

Miroslav
starosta

obec Štěchovice

Ve Štěchovicích dne: /ý r %t/'
7-Miroslav Kubí(

(oprávněn na plné moci)
Silnice Klatoly a.s.

V Klatovech dne: 15.A5.2017
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