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sMLoUVA o nÍlo

uzar'řcná Porllc § 25Ító a násl. ()bčanskóho zákoníku, zítktlna č. ít9/20l2 Sb.
PozdějŠÍchPředPisu ntczi nížcur,edetti,mi sntluvnítni stranami.
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,'c znční

t.

§mluvní strnny

OBJEDNATEL

Obec provodín
Provodín 8a,477 67 Provodín

název
sídlo
právní forma

obec
0a5 24 76a
nezapsané v OR

lčo

ápis v OR
jednající

Jirí Šterba. starosta obce

telefon

+420 724149 307

e-mail

provodiní@volny.cz

ZHOTOVITEL
obchodni firma
sídlo
právni forma

lgu-Oil s.r.o.
Chelčickéhol6l0, 470 0l Česká Lípa

lČ

0l7 56?22

Společnost s ručenímonrezrní

DIČ

:CZal756222

zápis v OR

C 32975 vedená

jednající

Daniel Fábera

dále za zhotovitele jednaji

ve věcech snrluvníclr
ve věcech technických

bankovní spojení
č. účtu
telefon
ťax

e-mail

u Krajskélro soudu v Ústí nad l-abem

Daniel Fábera
Daniel Fábera

komerčníbanka
:l07 -4882280267l0 1 00
:

+420 728 285 911

:

není

:

tesarstv i -c l @,seznam. cz

Il.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je realizace stavebních prací v ránlci projektu ,,Rekonstrukce
střechY budovY OťJ Provodín". Zhotovením stavbý ,. ,oru*í provedení
všech stavebních
Praci. dodávka materiálŮ a konstrukcí a dále provedení všech činnostísouvisejících s
dokončovacími pracemi.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své netlezpečí
ve smluvené době a
Pos,tuPovat Při realizaci díla v soulaclu se všenri podmínkami rižě uvedených dokumentů a
podnrínkami vyplývajícichzvýzvy k podání nabídiy a prokázání
kvalitikace.
Roz§ah Předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu
s nížeuvedeními dokunrent}, a
stanovisky:

l

zadávacími podmínkanri, včetně pr*ítoh

ZajiŠtěnía Provedení všech opatření organizačrrílro a technologického
charakteru
k řádnénru provedení díla.

a
a

veŠkeréPráce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a
majetku (zejnréna chodců a vozidel v nrístě realizace),

zajištěníbezpečnosti práce a ochrany životniho prostředí.
Projednání a zajiŠtěnípřípadného zvláštního rržíváníkomunikací a veřejných ploch
včetně úhrady r.yměřených poptatkťr a nájemného.
zajiŠtěnídoPravního znaČeník dopravním onrezenínr. jejich
ťrdržba a přemistování
a následné odstranění,

zajištěnía provedení všech rrutných zkoušek dle ČsN (případně
jiných norem
vztahujícíclr se k prováděnénru dílu včetně pořízení protokoiů;,
zřizení a odstraněni zařízeníntísta rcalizace (staveniště;
včetně napojení na
inženýrskésítě.
odvoz a uloŽení odstraněné zeleně. křovin a travin. případně
dalších materiálů rra
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu
s ustanoveními zákona 185l200l
Sb, o odpadech a změně některych dalšíchzákonů.
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního
stavu (komunikace.
chodníky, zeleň. příkopy. propustky apod.),

l. cena dila uvedená v článku IIt, je stanovena
2.

na

ákladě dohody smluvnich

stran.

Předmět díla bude Proveden dle přetlloženého
nabídkového rozpočtu od áotovitele.
Oceněný vYkaz výměr je uveden vpříloze č.
l této smlouvy a je její rredílnou součástí.
Zhotovitel se iavazuje. Že potožkový rozpočet
uveclený v příloze č. l této smlouvy
obsalruje vŠechnY PoloŽkY. které byly uvedeny
vc výkazu výnrčr při výběrovérrr řízení.
2

Pokud by v položkovémrozpočtu některé položky z. výkazu qýměr zahrnuty nebyly.
zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se
nebude jednat o vícepráce.
_).

4,

VeŠkerévěci, které jsou potřebné k plnění díla. je povinen opatřit zhotovitel. pokud není
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatříobjednatel.
přednrětu plnění jsou i práce btížerrespecifikované. které jsou však nezbytné
.Sol!ástí
k řádnému Provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
účastníkměl nebo mohl vědět.

NákladY na Provedení uvedených součástídíla jsou zahmuty do ceny za <lílo, uvedené
v článku IIL této smlouvy o dílo.
tIt.
cena za dílo

l:

Cena za dilo je stanovena jako cena pevná a ne.ivýše přípustná za plnění speciíikovaného
Předmětu díla a zahrnuje veškerénáklady spojené sé splněním přednrětu díla v iozsahu článku
Il. Předmět smlouvy takto:
Cena bez DPH:

743.770,00 Kč
Výše DPH:
2l%
DPH:
l56.19l .7aKč
Cena včetně DPH:
899.9ó1,70 Kč
|slovY osm set devatesát devět tisíc devět set šedesát jedna korun českých a
sedmdesáí haléřů|

DPH je stanoveno ve výŠia sazbě dle příslušnéhoprávního předpisu, platnélro
v době podpisu
této smlouvy.

Nabidkovou cenu bude ntožnépřekročit pouze v souvislosti se změnou
daňových právních
PředPisŮ týkajících se DPH. a to nejvýše o částku odpovídajícítéto tegislativní zňrěně . Zménu
ceny bude zhotovitel oovinen písemně ozrrámit ouj.,tnutóti a
důvo-d zntěny doložit. Nově
:l".".l1cena bude Přednrětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonent č.
l34/2al6 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ve z-nění pozdějších předpisů.
Objednatel je oPrávněn odeČÍstcenu neprovedenýclr prací vyčíslených
podle nabídkového
rozPoČtu v PříPadě
rozsahu
prací.
dílčíclr
změn
technologii
nebo materiálů
.snÍŽení

odsouhlasených objednatetem.

tv.

Doba a místo plnění

l,

Z.a PředPokladu včasnéhoa řádného splnění součinnosti objednatele podle

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést díto v termínech:
a)

Zahájení

plněni:

článku VIII. této

neprodleně po uzavření této smlouvy
(předpoklád aný začálek plnění 41 2a20)

b) Termín předání a převzetí

staveniště: nejpozději

do 5 dnťr po uzavření smlouvy

c) Termín dokončeníplnění díla:

nejpozději do 11

d) Termín předání a převzeti díla:

nejpozději do

e) Termín vyklizení §taveni ště

do 14 dnů od přcdání díla

je

ll

l 2020
l 2020

a

závislé od řáclného
včasnéhospolupůsobení objednatele
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení
nebo Po dobu trvaní překrižek neležícíchna stranělhotovitele ne,riáotouitel'v pródlení
se
splněním povinnosti předat předmět plněni dle této smlouvy.

2. DodrŽení termírrŮ

3, MÍstem Plněni je pozemek parcelní číslo117 v katastrátním územíprovodín. V případě
konzultací je místem plnění objekt budovy obecní úřad provodín.

v.

Platební a obchodní podmínky

l, Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2, !$uvtí stranY se dohodly na tom, že řádně
30 dnů ode

3,
4,
5,
6,

vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě

dne data odeslání faktury zhotrrvitálem objednateli.

Cena díla bude hrazena až po dokončenídíla. rra základě vzájemně
odsouhlaseného
souPisu Provedených prací na základě daňového dokladu (dále jen
thktury) vystavené
zhotovitelem. Přičemždatern zdanitelného plnění je posledrrí
den piíslusneno áosice.
Zhotovitel si je vědonr, Že ve snryslu ustanovení 2 písm. e) ákona
ě. 320/20u Sb.. o
§
finanČníkontrole ve veřejné .piáue a o změně některých
zákonů (zákon o finarrční
kontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů, je povinen spólupůsobit
pri výkonu finanční
kontroly.

Faktura musí bÝt oznaČena větou: Fakturováno pro projekt
Rekonstrukce střechy
budovy OÚ Pr;vodín*.

Zhotovitel není

postupovat
své pohledávky, které nru vzniknou
-

_oPrávněn
k investorovi, dalšímsubjektům,

ve

vnahu

vI.
Záruka za jakost

l.

Zhotovitel poskytuje na dílo áruklr za jakost v délce 36 mčsíců.
s vj,jinrkou výrobků a
zařízení s vlastnínri záručními podmínkanri dodavatelů
či výrobců. Pro tyto výrobky platí

2,

záruČni PodmínkY a záručnílhŮta v délce poskytnuté jejich výrobci
či dodavateli,
nejméně vŠak24 měsíců,Záručtlílhůta se prodluZuje o OÓUi,. ktení
uplyne od uplatnění
řádné reklamace do doby odstranění reklamóvaných lzávad.
Záruění lhŮta zaČÍnáběžet ode dne předání a převzetí celého díla rrebo jeho
ucelené části

objednatelem.

3,

7áruka za jakost se nevztahuje vedle případůstanovených
zákonem na předměty
obvYklého PouŽiváni. jejichž oprava a výměna spadá rio rozsahu řádné údržbr,
na vady
zPťrsobenénesPrávným použitímči nesprávnou ťrdržbou
i
neodborným
zásahem
.iakož
třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4, V PříPadě, Že se na Předmětu díla v průběhu záručnílhůty projeví vada, oznámí tuto
skuteČnost objednatel zhotoviteli písémněbez zbytečnorro áatlaou po jejim
zjištění.
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadJ předrnětu díla se jeoná, jak
se vada
Projevuje PříPadně dalšíinfornrace podsiatné pro posouzeni vady, Oznátnení o vadě je
PovaŽováno za výzvu k jejínru odstranění, neuplaiňuje-li ob.iednatel v tonrto oznámení
jiný nárok.

5,

6,
7,

8,
9,

se 7vazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5
kalendářních dnů (nrax.5 kalen<iářních dnů. ti. l20 hodin)
ode dne př"ur.ti písemné
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo dátovou schránkou.
V pripade vzniku vady
ohroŽující bezPeČnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě
havárie, je zhotovitel
Povinen nastouPit k odstraňování reklanlované vady do 2+ hódin od jejího upíatnění.
Zhotovitel je Povinen odstranit reklamovanou va<lu v ternrínu
písemně dohodnuténr
s objednatelem, ktený bude stanoven s ohledem
na povahu a rozsah ieklamované vady.
Zhotovitel je Povinen v záručnídobě odstranit i vady.
které
sporné z titulu své
odPovědnosti. V takovém přípatiě se vzá.iemne vypoiaaaní .isou
mezi smluvními stranami
uskuteční následně dle dohody.
zhotovitel

V PříPadě. Že se dle zhotovitele nejedná o záručnívadu.
oznánrí to objednateli písemnou
se.iedná o záručnívadu, bude
Poté zjiŠtěno znaleckým Posudkenr provedeným nezávislým znalcem. pokud
si zajištění
znaleckého posudku nevyhradí obj ednatel, zajistí jej
zhotovitel,

fu'Tol do 3 Pracovních dnŮ od dóručení oznámení. Zda

JestliŽe bude znaleckým posudkem zjištěno, že jedná
se

jeho vYlrotoveni zhotovitel a zahájiodstraňování'"-Jy o záručnívadu. nese náklady na
fi;ň;#"jnů
od jeho
doruČenÍ,Nejedná-li se dle znalecťého posudku
o záruení vadu. hradí jeho vyhotovení

objednatel, TÍmto není dotČeno právo którékoli
ze snrtuvních stran obrátň se na příslušný

vtI.

t,
2,
3,

V PříPadě, že zhotovitel nepřevez,i*iHi3r",[TÍ.
staveniště ve lhůtě clo 5 kalendářnich
dnŮ od PodPisu tétcl smiouvy nebo píŠemného
vyzváni objednatele, je objednatel
oPrávněn ÚČtovat zhotoviteli smluvní pokutu
o,osu z ceny rJíla za každý
zapoěatý den prodlení.

"" "yii

i

V PříPadě, Že -je zhotovitel v prodlení se splněnínr rrejzazšího
termínu předání díla (tj. ke
dni 30. 1l. 2020) ve smluveném rozsahu.
objejnatJ oprávněn účtovatzhotoviteli
ie
smluvní pokutu ve výši 0,2aÁ zceny díta zai.azdg"i
Ár"e*y den prodlení.
ZdŮvodu prodlení
11elríne3 nástupu na odstranění vad vzáruční době (dle čl. VI odst.
5 této smlouvY) je objednatet
oprávnin účtovatzhotoviteli smtuvní pokutu ve výši
2000._

Kč za každou vadu a zapoěatý den prodlení,
4.

Z dŮvodu nedodržení termínu odstranění rektamované vady díla v termínu dohodnutém s
objednatelenr je objednatel oprávněrr účtovatzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,0soh
z ceny díla za každorr reklanrovanou vadu a započalý den prodlení,

5.

Při Prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn ťrčtovat
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 o/" z dlužnéčástky zakaždý den prodlení.

6.

Z dŮvodu nedodrženídoby vyklizení staveniště nebo odstranění z.ařízení staveniště dle
této smlouvy je objednatel oprávněn účtovatzhotoviteli sntluvní pokutu ve výši 0,0svo
z ceny clíla zakaždý den prodlení.

7.

Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na §taveništi. je objednatel oprávněn
účtovatzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,0soÁ z ceny díla zaŘaždý-dena prípad.

ft.

Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a
zaPlacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.

9.

Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod. které vzniknou
v souvislosti s tímto dílem ani žádnéomezení sankcí nebo smluvních pokut.

l0. Smluvní Pokuty jsou splatrré ve lhůtě 14 dnů po obdržerrí vyúčtovárrísnrluvní pokuty.
Objednatel je oprávněn. zejména v případě. kdy zhotovitet ve stanovené lhůtě neuhradí
smluvní Pokutu, započístpohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkánr
zhotovitele vůčiobjednateli.

vIII.

součinnost

l.

se zavazuje, že při zhotovování díla bude dohodnutém rozsahu
sPoluPracovat a urČÍodpovědného zástupce objednatele pro komunikaci
se zhotovitelem.
Dále se objednatel zavazuje řádně dokónčené dílo převzír a zaplatit za jeho
zhotovení
dohodnutou cenu.

2.

Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvánízhotovitele
mu bez
zbYteČných odkladŮ Poskytne dalšívyjádření, siaIroviska. informace. případně

v

Objednatel

PodkladŮ,.iejichž Potřeba vznikne u pitbehu zpracování díla a
povahy věci nevyplývá. že zhotovitelje povinen sije opatřit
sám.

.].

z

doplnění
Étó snrlouvy nebo z

Objednatel je Povinen do 3 pracovních dnů po obdrženíkaždého.pro
provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska přísiušných orgánů.
takové rozhodnutí či
stanovisko předat zhotoviteli. Toíéž
je povinen zhotovitel vňei objednateli.

tx.

Podzhotovitel (subdodavatel)

l, pojem podzhotovitel
z.

Zhotovitel Provede
podzhotovitelem.

3.

a subdodavatel je pro účelytéto smlouvy totožný.

dílo osobně. nevyplývá-li ztéro sntlouvy

provádění díla

Při Předání a Převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni

ve
stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů. a to jak
toho prostřednictvim kterého

zhotovitel prokazoval v zadávacím íízeníkvalifikaci. tak i toho, prostřednictvínr kterého
zhotovitel kvalitlkaci neprokazoval. musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem
prostřednictvím e-mailu (provodiní4]volny.cz). následně bude tato skutečnost uvedena i
ve §tavebním deníku.

x.

Oprávněnó osoby

l.

Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště ie:
Za

objednatele: Jirí Šterba. starosta

Za

objednatele: Jiií Štěrba. starosta

obce
Za zhotovitele: Daniel Fábera - Jednatel lgu-Oil.s.r.o.
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

_J.

obce

zhotovitele: Daniel Fábera * Jednatel lgu-Oil.s.r.o.
Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke

Za

kontrole technickému
dozoru investora, Osobu vykonávající technický dozor investora objerlnatel oznámí
nejpozději při předáni a převzetí staveniště.

xt.

závěrečná ustanovení
l

2,

_r.

4.

5.

Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí s užitímvšech svých osobních údajůuvedených
ve smlouvě k plnění zákonem stanovených infonnačníclr nebo oznamovacích povinností
objednatele vůčiorgánům státu či povinnostem vyplývajícíchmu ze zákona.
Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
zákoníku.

§ l7ó5

odst. 2 občanského

Vzhledem k financování této zakázky ze Státního z.emědělského intervenčního fondu
Českérepubliky si objednatel vyhrazŮje právo tuto smlouvu ukončit výpovědí z důvodů
nezískání finančních prostředků. Výpovědní lhťrta činíl měsíc a béžíode dne doručení
výPovědi zhotoviteli s uvedením důvodův předcházející větě. V tomto případě není
Zhotovitel oprávněn žádat náhradu škody.
V PříPadě nepříznivého počasí,kteqým se rozumí zimní období čijinak nevhodné období
Pro Provádění stavebních prací. oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačíemailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot ápod.), a to pouze
Íbrmou PÍsemnéhododatku k této smlouvě, kterlý podepíšíobě smÍuvní sirany. objednatet
je oPrávněn projevit souhtas s přerušením provádění dila a stanovit zhotoviróli
terrnin p.o
PokraČováníprací na díle, přičemžse změní termin předání a převzeti díla o dobu, ve
které trvá nepříznivé počasí.Objednatel není v tomio případě z důvodu nepříznivého
počasíoprávněn po zhotoviteli pož.adovat smluvní pokutu ani náhradu škody.
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhtasit veškere změny a rozdíly projektové
dokumentace pro provederrí stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II.
odstavci l. této smlouvy,

6.

Rozhodčí řízcníse rylučuje.

7.

Pro ÚČelY interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a)
b)

8.

9.

Smlouva o dílo
Zadávací podmínky
Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před zadávacími podrnínkami.

objednatel prohlašuje, že služba. kterou u zhotovitcle objednává. je určena pro hlavní
činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zátkona o dani
z přidané hodnoty a obec Provodín pro tento obchodní případ není osobou povinnou
k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPI{).

l0. Yztahy neupravené touto smlouvou

ll.

§e

řídíplatným právnírn řádem ČR.

Veškerézměny této snrlouvy .ie možnéprovést pouze íbrmou číslovanýchpísemných

dodatků.

l2. Váledem k financování této zakénky z dotace, si Kupujicí vyhrazuie právo tuto smlouvu
ukončit výpovědí v případě, že zadávajícímu nebude poskytnuta. nebo bude zastaveno
čerpání,či bude odňata dotace. z jejichž prostředků je zajištěno spoluí'inancování akce.
Výpovědní lhůta činíl měsíc a béžíode dne doručenívýpovědi Zhotoviteli s uvedenítn
dŮvodŮ v předchazející větě. V tomto případě není Zhotovitel oprávněn ž.ádat náhradu
škody a ani nebudou Zadavateli ze strany Zhotovitele účtoványjakékolivsankce

l3.

Obě smluvni §trany prolrlašují,že si tuto smlouvu přečetly. s je.jím obsahenr souhlasí, tato
je výrazem jejich vážné.svobodné. určitéa srozumitelné vůle. není uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzu.jí svýnri vlastnoručnímipodpisy.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. přičemžobjednatel obdržítři
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
§ 4l zákona č. l28l2000Sb.. o obcích (obecní zříz,ení), ve znění pozdějších
tato
smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Provodín usnesením č.
PředpisŮ:
l8ll/8/l/2020 ze dne l0.3. 2020.
l6. 'fato smlouva má následujícípřílohy. které jsou její nedílrrou součástí:

l5. DoloŽka dle

-

Příloha č. l:

i;

V Provodíně, dne

Oceněný výkazvýměr

4l.s.uou

V ČeskéLí

.

_l

l)ltIricl

StArOsltl

\

dne 25.2.2020

výkaz výměr - střecha obecního uřadu provodín

obecní úřad provodín
Provodín 80
47167 Provodín

tel:724149307
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