Smlouva o dílo č.obj.RE14000000/010, č.zhot.31178/2014
uzavřen{ níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a n{sl. z{kona č. 89/2012 Sb.,
občanský z{koník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy
Čl{nek I.
Smluvní strany
1.

Obec Vrchovnice
IČ:

00578827

Se sídlem: Vrchovnice 18, Smiřice, PSČ 503 03
jejímž jménem jedn{: Ing. Stanislav Štěrba, starosta
 mobil:

608 970 359

E-mail: starosta.vrchovnice@seznam.cz

- na straně jedné jako „objednatel“ –
a
2.

Agrostav Pardubice, a.s.
IČ:
46506063
DIČ:
CZ46506063
Sídlo: Hostovick{ 231, Čern{ za Bory, 533 01 Pardubice
Místo podnik{ní: Pardubice – Čern{ za Bory
Osoby opr{vněné jednat ve věcech smluvních:
 p. Pavel Form{nek, ředitel
mobil: 775 760 933
E-mail: agrostav@agrostav-pce.cz
ve věcech technických a k převzetí díla:
 p. Luděk Nov{k
mobil: 775 760 917
E-mail: ludek.novak@agrostav-pce.cz
Bankovní spojení:Česk{ spořitelna, č.ú. 3185282/0800
Doručovací adresa: Hostovick{ 231, Čern{ za Bory, 533 01 Pardubice
Telefon: 466 736 128
E-mail: agrostav@agrostav-pce.cz

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a v{žné vůle
tuto

Smlouvu o dílo
(d{le jen „smlouva“)
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Čl{nek II.
Předmět smlouvy o dílo
2.1

Předmět smlouvy

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení d{le vymezeného díla a objednatel
se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
2.1.2 Dílem se rozumí:
 dod{vka, zhotovení a před{ní stavby specifikované touto smlouvou /SoD/ a
projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení
všech stavebních a mont{žních prací a konstrukcí, včetně dod{vek potřebných
materi{lů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dod{vkou stavebních
prací a konstrukcí) a zad{vacími podklady v kvalitě odpovídající platným ČSN,
stavebnímu z{konu č. 183/2006 Sb., nařízení vl{dy č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhl{šce MMR č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro předmět
této smlouvy,
 zajištění a před{ní veškerých dokladů (z{ručních listů, atestů na použité materi{ly,
certifik{tů a osvědčení o jakosti, n{vodů atd.).
2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž stavebnich prací.
2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole projektové dokumentace nezjistil její vady nebo
nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že d{le uveden{ sjednan{ cena
díla obsahuje veškeré pr{ce, přípomocné materi{ly a mechanizmy, potřebné pro ř{dné
a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými z{kony a
normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek
stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem.
Zhotovitel d{le prohlašuje, že se sezn{mil se staveništěm a že cena odr{ží všechny
podmínky staveniště, které m{ zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při
zpracov{ní nabídky vych{zel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru Pr{ce
budou prov{děny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako
příloha č. 3 tvoří nedílnou souč{st této smlouvy.
2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v
PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci
učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za
kterých byla smlouva uzavřena, bude na žadost zhotovitele provedena odpovídající
změna smluvních ujednání formou dodatků k základní smlouvě.
2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se sezn{mil s podklady, které mu byly objednatelem
poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k ř{dnému zhotovení díla
a nebude tudíž uplatňovat ž{dné vícepr{ce z titulu případných vad těchto podkladů.
2.1.7 Souč{stí plnění zhotovitele je vypracov{ní podkladů pro vyhotovení projektu
skutečného provedení (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich před{ní
objednateli.
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2.1.8

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj n{klad a své nebezpečí ve smluvené době
jako celek a nebo ve smluvených č{stech, v souladu s touto SoD, projektovou
dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je opr{vněn pověřit provedením
č{sti díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovíd{ za činnost podzhotovitele
tak, jako by dílo prov{děl s{m.
2.1.9 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle
SoD a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho opr{vněné a ř{dně
doložené finanční n{roky, vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní
uvedených.
2.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že je na z{kladě svých podnikatelských opr{vnění a dle jiných
opr{vnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu
vybaven potřebnými prostředky.
2.2

Předmět díla „Splaškov{ kanalizace a ČOV v obci Vrchovnice “ bude realizov{n
v místě plnění, kterým je katastr{lní území obce Vrchovnice (konkrétně se jedn{ o
pozemky a parcelní čísla: dle KN - 164/1, st. 14, 145/3, 139/2, 140/2, 8/3, 8/2, 6/1, 6/2,
145/4, dle PK - 146/1, 145/2).

Stručný popis
2.2.1 Předmětem díla je provedení díla spočívající v realizaci stavebních prací „Splaškov{
kanalizace a ČOV v obci Vrchovnice “. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
zhotoviteli cenu v souladu s čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.
2.2.2 Specifikace díla:
Specifikace projektu: Splaškov{ kanalizace a ČOV v obci Vrchovnice dle projektové
dokumentace ve stupni DPS, zpracované projektovým ateliérem PROIS a.s., Veverkova
1343, 500 02 Hradec Kr{lové, hlavním projektantem Ing. Janem Horníkem, mob.
737 726 561, e-mail: prois2@hk.gin.cz , IČO 25943022, DIČ CZ25943022, v dubnu 2013.
V obci bude provedena stavba nové kanalizace a ČOV. Účelem stavby je oddělení
splaškových vod a jejich likvidace na ČOV a svedení povrchových dešťových vod do
do st{vající obecní kanalizace. St{vající terén umožňuje řešit odkanalizov{ní celého
z{jmového území gravitačním způsobem.
Dokumentaci předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digit{lním vyhotovení
při uzavření smlouvy o dílo, kter{ jako příloha č. 1 tvoří nedílnou souč{st této
smlouvy.
Čl{nek III.
Povinnosti zhotovitele a objednatele
3.1

Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj n{klad a své nebezpečí ve smluvené době
jako celek a nebo ve smluvených č{stech, v souladu s touto SoD, projektovou

Profesionálové, a.s. Masarykovo nám.391/12, Hradec Králové 500 02
IČ 288 06 123 DIČ CZ28806123
www.profesionalove.cz
info@profesionalove.cz

3

dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je opr{vněn pověřit provedením
č{sti díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovíd{ za činnost podzhotovitele
tak, jako by dílo prov{děl s{m.
3.2

Povinnosti objednatele
Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle
SoD a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho opr{vněné a ř{dně
doložené finanční n{roky, vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní
uvedených.

Čl{nek IV.
Doba a místo plnění
4.1
-

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v n{sledující době:
termín zah{jení:
termín dokončení stavebních prací:
termín dokončení mont{že technologického vybavení:
termín před{ní provedeného díla:

1.6.2014
31.10.2014
31.12.2014
31.12.2014

Pr{ce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem.
Do 3 týdnů po dni zah{jení zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní
položkový časový harmonogram prov{dění díla, ve kterém bude mj. zohledněn
případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť
zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro prov{dění prací tzn., že
budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrn{ venkovní
teplota bude nad + 5 ºC. V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace
posunut o kalend{řní dny, kdy průměrn{ denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro
tento případ smluvní strany sjedn{vají, že určené dny budou prok{z{ny dle měření
nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti
prov{dění prací musí být pořízen z{pis ve stavebním deníku.
4.2

Místem plnění je stavba objednatele na adrese:, Vrchovnice 18, Smiřice, PSČ 503 03,
na pozemcích a parcelních číslech dle KN - 164/1, st. 14, 145/3, 139/2, 140/2, 8/3, 8/2, 6/1,
6/2, 145/4, dle PK - 146/1, 145/2 v k.ú. Vrchovnice (d{le jen „staveniště“).

4.3

Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení
s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele,
vyd{ní stavebního povolení s nabytím pr{vní moci po termínu zah{jení nebo jiných
neoček{vaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran,
dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trv{ní okolností br{nících
dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i
v případě objednaných víceprací.
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4.4

V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1. smlouvy
či termíny stanovenými po vz{jemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit prov{dění
prací a dod{vek v prodloužených směn{ch, eventu{lně ve vícesměnném provozu
minim{lně do vyrovn{ní termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto
pr{ce prov{dět při respektov{ní vydaného stavebního povolení a obecně z{vazných
pr{vních předpisů a nařízení.

4.5

Objednatel se zavazuje předat protokol{rně zhotoviteli stavební připravenost do
31.8.2014 v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 3 ke smlouvě. Pokud
bude stavební připravenost před{na k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta
jak doba n{stupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen z{pis
do stavebního deníku. O před{ní staveniště, před zah{jením prací a po před{ní
předmětu díla, po jeho dokončení, bude seps{n z{pis, který podepíší obě smluvní
strany.

Čl{nek V.
Cena za provedení díla
5.1

Cena díla

5.1.1 Objednatel prohlašuje, že m{ zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že
na něho nebyl pod{n n{vrh na konkurs či vyrovn{ní a že jeho finanční situace
nenasvědčuje tomu, že by takovýto n{vrh na něho mohl být pod{n.
5.1.2 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II, této smlouvy je stanovena
dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustn{ ve smyslu zákona č.
(526/1990) Sb., o cen{ch , v platném znění a činí:
Cena celkem
5 667 459,00 Kč bez DPH
DPH 21%
1 190 166,40 Kč
Cena celkem
6 857 625,40 Kč včetně DPH
(slovy: pětmilionůšestsetšedes{tsedmtisícčtyřistapades{tdevět korun českých bez
DPH)
5.1.3 DPH bude účtov{na dle platných předpisů v době vystavení faktur na z{kladě ř{dně
vystavené faktury ze strany zhotovitele, kter{ bude mít n{ležitosti daňového dokladu
dle z{kona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
souvisejících pr{vních předpisů. V případě stavebně-mont{žních prací se bude
postupovat dle zvl{štního režimu ve stavebnictví, dle § 92e, z{kona 235/2004 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Výši daně je povinen doplnit a přiznat pl{tce, pro kterého je
plnění uskutečněno.
5.1.4 Cena díla obsahuje veškeré n{klady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace)
zhotovitele nezbytné k ř{dnému a včasnému provedení díla, včetně předpokl{daného
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vývoje cen vstupních n{kladů, a to do termínu dokončení sjednaného v SoD. Cena
obsahuje veškeré v tuto chvíli zn{mé a předpokl{dané n{klady zhotovitele nezbytné
k realizaci díla včetně n{kladů na dopravu, skl{dky, zařízení staveniště, jakož i
všechny další režijní n{klady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.
5.1.5 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury
vystavené zhotovitelem. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném
před{ní díla objednateli a po nabytí pr{vní moci stavebního povolení. V konečné
faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst.
5.2. této smlouvy.
5.1.6 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dod{vek a služeb tvoří položkový rozpočet
(příloha č. 2).
Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazov{ní finančních objemů
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

5.1.7 Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:
5.1.8.1 Víceprací - zhotovitel provede pr{ce, dod{vky nebo služby, které nejsou zahrnuté
v předmětu díla dle SoD ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se
s objednatelem dohodl, resp. byly objednatelem předem písemně schv{leny a
odsouhlaseny technickým dozorem investora (objednatele).. Za vícepr{ce lze
považovat výhradně takové činnosti, které nebyly obsaženy v původních zad{vacích
podmínk{ch, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
a vícepr{ce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro
poskytnutí původních služeb, za z{konem stanovených podmínek.
Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu
stavebních prací, dod{vek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež
mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Pokud zde
tyto pr{ce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve
kterém mají být vícepr{ce realizov{ny. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak
budou dohodnuty smluvními stranami.
Veškeré požadavky na vícepr{ce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepr{ce
musí být objedn{ny odpovědným pracovníkem objednatele (p. Ing. <<<<<<<.)
(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem), a to písemně z{pisem ve stavebním
deníku.
5.1.8.2 Méněprací - zhotovitel neprovede pr{ce, dod{vky nebo služby, které jsou
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí
z předmětu díla požaduje.
Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam
méněprací formou soupisu stavebních prací, dod{vek a služeb, včetně výkazu výměr,
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který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen
položkových rozpočtů.
5.1.8.3 Okolností, které se vyskytnou v průběhu realizace díla a které nebyly v době
sjedn{ní SoD zn{my a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepr{ce).
5.1.8.4 Změny výše DPH, zhotovitel je opr{vněn odpovídajícím způsobem změnit
celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi
podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně pr{vních
předpisů upravujících výši DPH.
5.1.8

O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo
kvalitě prov{děných prací, kter{ je zaps{na a odsouhlasena ve stavebním deníku,
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se
z{pisy ve stavebním deníku provedenými dle čl. VI. odst. 6.2. tohoto čl{nku.
Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v
ceně díla.

5.1.9

Zvýšené n{klady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k SoD.

5.1.10 Zhotovitel nem{ pr{vo dom{hat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného
nebo neúplného ocenění soupisu prací, dod{vek a služeb zhotovitelem dle předané
projektové dokumentace.
5.2

Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

5.2.1

Z{lohy:

5.2.1.1 Smluvní strany se dohodly, že z{lohy nebudou poskytov{ny.
5.2.2

Popis fakturace

5.2.2.1 Cena díla bude hrazena průběžně na z{kladě dokladů (d{le jen „faktur“)
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je
poslední den příslušného měsíce.
5.2.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis
provedených prací, který je nedílnou souč{stí faktury, oceněný v souladu se
způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený TDI investora p. Ing.
……….…………….., (bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem) stavbyvedoucími Ing.
Vladimírem Zevlem a Ing. Pavlem Brůnou, a rozpočt{řem GD Ing. Ivou Švecovou.
5.2.2.3 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyj{dřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho
obdržení.
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5.2.2.4 Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15.
dne měsíce n{sledujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
5.2.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou souč{stí faktury. Bez tohoto
soupisu je faktura neúpln{. Soupis provedených prací a dod{vek musí být ze strany
objednatele odsouhlasen TDI investora panem……………………. (bude doplněno při
podpisu této smlouvy objednatelem)
5.2.2.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel opr{vněn fakturovat pouze ty pr{ce, dod{vky a
služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5.2.2.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepr{ce, bude jejich cena na faktuře uvedena
samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepr{ce
sjedn{ny a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepr{ce.
5.2.2.8 Konečn{ faktura:
Konečn{ faktura, kterou vystaví zhotovitel, musí kromě obecných n{ležitostí
daňového dokladu (faktury) obsahovat:
 výslovné označení, že se jedn{ o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této
smlouvy;
 celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;
 soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;
 č{stku zbývající k úhradě (po odečtení č{stky uhrazené v r{mci průběžné
fakturace na z{kladě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle
této smlouvy).
5.2.3

Pozast{vka

5.2.3.1 Pro účely případných vad díla sjedn{vají smluvní strany pozast{vku z ceny díla
v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou č{stku, poníženou o
pozast{vku ve výši 10%. Z každého daňového dokladu zhotovitele vystaveného v
souladu s touto smlouvou, včetně daňových dokladů za vícepr{ce, bude pozastavena
úhrada z{držného ve výši 10 % ze z{kladu DPH. Objednatel m{ pr{vo použít
pozastavené č{stky k úhradě n{kladů, ke kterým je opr{vněn z titulu této smlouvy
nebo podle platných z{konů ČR.
5.2.3.2 10 % pozast{vky (tj. 10% z ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli do
jednoho měsíce po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků br{nících užív{ní
díla, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího
řízení díla.
5.2.4

Splatnost faktur

5.2.4.1 Strany sjedn{vají splatnost 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
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5.2.4.2 Zhotovitel m{ v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných č{stek
(nezaplacení v termínu splatnosti) n{rok na úrok z prodlení v dohodnuté či
stanovené výši.
5.2.5 N{ležitosti faktury - daňového dokladu
5.2.5.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude před{vací
(zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným
rozpisem provedených prací. Nebude-li mít platební doklad příslušné n{ležitosti, je
objednatel opr{vněn doklad vr{tit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet
znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.
5.2.5.2 Bez výše uvedených n{ležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence
objednatele a bude vr{cena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nov{
lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.
5.2.5.3 Objednatel si vyhrazuje pr{vo přímé platby nařízenému podzhotoviteli v případě, že
zhotovitel z neopodstatněných důvodů neproplatí fakturu ve lhůtě splatnosti
podzhotoviteli v případě, že m{ odsouhlasený soupis prací investorem. V takovém
případě m{ objednatel pr{vo na jednostranný z{počet přímé platby uhrazené
podzhotoviteli oproti ceně díla dle této smlouvy o dílo.
Čl{nek VI.
Podmínky prov{dění díla, jeho před{ní a převzetí
6.1

Podmínky prov{dění díla

6.1.1 O před{ní a převzetí staveniště bude proveden písemný z{pis podepsaný oběma
stranami. Zhotovitel je povinen při užív{ní staveniště dodržovat veškeré pr{vní
předpisy.
6.1.2 Objednatel do doby před{ní staveniště, nejpozději však při jeho před{ní zhotoviteli,
před{ zhotoviteli min. 2 paré kompletní projektové dokumentace + CD a vešker{
vyj{dření org{nů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a m{ k
dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení,
vyj{dření k sítím aj.)
6.1.3 Objednatel se zavazuje bezúplatně předat zhotoviteli protokol{rně staveniště včetně
určení přípojných míst pro bezplatný odběr elektrické energie a vody (d{le jen
„energie“), nejpozději do dne, který je určen jako termín zah{jení dle čl. IV této
smlouvy.
6.1.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho ř{dným
dokončením a protokol{rním před{ním objednateli. O průběhu před{ní provedeného
díla zhotovitelem objednateli sepíší smluvní strany před{vací protokol. Smluvní strany
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6.2

sjedn{vají, že drobné vady díla, které nebr{ní jeho užív{ní, nejsou důvodem
k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou seps{ny v před{vacím
protokolu, kde bude sjedn{n datum jejich odstranění.
Stavební (mont{žní) deník

6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) a Ing Pavla
Brůny – hlavního stavbyvedoucího (odpovědný z{stupce pro vodohospod{řské
stavby), e-mail: polan@seznam.cz povede stavební (mont{žní) deník a u tohoto
pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku
zapisovat údaje, které pokl{d{ za důležité pro ř{dné prov{dění díla. Stavební deník
bude veden zhotovitelem v souladu s vyhl{škou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je
opr{vněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan ……….. a TDI investora pan Ing.
………………. nebo…………..(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)
6.2.2 Na z{pisy provedené jednou smluvní stranou musí druh{ strana reagovat z{pisem do
deníku nejpozději do 14-ti pracovních dnů, jinak se m{ za to, že údaj zapsaný je
pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby opr{vněné jednat za
smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také z{pisy ve
stavebním deníku měnit smlouvu.
6.2.3 Povinnost vést deník končí před{ním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností
bude považov{no za podstatné porušení smlouvy.
6.3

Kontrola díla

6.3.1 Objednatel je opr{vněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků prov{dět
průběžnou kontrolu díla: p. …………a TDI:p…………..(bude doplněno při podpisu této smlouvy
objednatelem)

6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel prov{dí dílo v rozporu se svými povinnostmi
vyplývajícími z SoD nebo obecně z{vazných pr{vních předpisů, je objednatel
opr{vněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prov{děním a dílo prov{děl ř{dným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem z{pisem ve stavebním deníku, jedn{ se o
porušení SoD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SoD.
6.3.3 Veškeré odborné pr{ce musí vykon{vat pracovníci zhotovitele nebo jeho
podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na pož{d{ní objednatele povinen předložit.
6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhl. MMR č.268/2009
Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při spr{vném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokl{dané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost
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a stabilitu, pož{rní bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a
životního prostředí, bezpečnost při užív{ní, ochranu proti hluku a na úsporu energie a
ochranu tepla.
6.3.5 Zhotovitel doloží na vyzv{ní objednatele, nejpozději však v termínu před{ní a převzetí
díla soubor certifik{tů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených
zkoušk{ch, revizní zpr{vy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných
průvodních dokladů rozhodujících materi{lů užitých k vybudov{ní díla.
6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu prov{dění díla organizuje objednatel kontrolní dny
v termínech nezbytných pro ř{dné prov{dění kontroly, nejméně však 2x měsíčně a to v
………… od…..00. hod. (bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem) Z{stupci zhotovitele
jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel m{ pr{vo přizvat na kontrolní
den své podzhotovitele. Objednatel pořizuje z kontrolního dne z{pis o jedn{ní do
stavebního deníku zhotovitele.

6.4

BOZP

6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi vešker{ bezpečnostní a hygienick{
opatření a pož{rní ochranu staveniště i prov{děného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovíd{ za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen
zabezpečit i vešker{ bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor
staveniště, jsou-li dotčeny prov{děním prací na díle (zejména veřejn{ prostranství nebo
komunikace ponechan{ v užív{ní veřejnosti jako např. podchody s lešením).
6.4.2 V případě hrubého nedodržov{ní předpisů BOZP ( např. ř{dně nezajištěn{ stavba či
staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je z{stupce objednatele
opr{vněn napsat z{pis o tomto provinění do stavebního (mont{žního) deníku a
zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý
případ tohoto porušení.
6.4.3 V případě nepoužív{ní ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby,
oděvy, obuv atd.) a porušov{ní hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je
z{stupce objednatele opr{vněn napsat z{pis o tomto provinění do stavebního
(mont{žního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení.
6.5

Před{ní a převzetí díla

6.5.1 Termín před{ní a převzetí
6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v SoD. Zavazuje se vyzvat
objednatele k převzetí díla nebo dokončené č{sti písemně, alespoň 5 pracovních dnů
předem a to v místě plnění z{pisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací
adresu objednatele nebo elektronickou poštou na e-mail: …………….……@................…
(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem) s potvrzením o doručení. Objednatel m{
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pr{vo nezah{jit přejímací řízení díla, není-li na staveništi poř{dek, zejména není-li
odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li před{ny veškeré doklady
nutné ke kolaudaci stavby.
6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v SoD, je povinen
datum dokončení díla objednateli písemně ozn{mit nejméně 14 dnů předem a
současně jej vyzvat k před{ní a převzetí díla.Objednatel není však povinen zah{jit
přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
6.5.2 Před{vací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení
6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u před{vacího a přejímacího řízení všechny
potřebné doklady, zejména z{pisy a osvědčení o provedených zkoušk{ch použitých
materi{lů včetně prohl{šení o shodě, z{pisy a výsledky o zkoušení smontovaného
zařízení, o provedených revizních a provozních zkoušk{ch, potvrzené z{ruční listy,
n{vody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, origin{l stavebního (mont{žního)
deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady,
nepovažuje se dílo za dokončené a schopné před{ní.
6.5.2.2 O průběhu před{vacího a přejímacího řízení pořídí objednatel z{pis (protokol), který
bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem před{ní a převzetí, dohodu o
způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počín{ běžet z{ruční
lhůta, seznam předaných dokladů, prohl{šení objednatele zda dílo přejím{ nebo
nepřejím{.
6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem před{ní a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat d{le: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a
termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovn{ní.
6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků,
pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů
ode dne zah{jení předmětného řízení o před{ní a převzetí díla, pakliže nebr{ní
odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit
vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho n{zoru za vady a nedodělky
neodpovíd{. N{klady na odstranění v těchto sporných případech nese až do
vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na n{klady strany, jejíž
stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové před{vací řízení a bude zpracov{n
nový protokol o před{ní a převzetí díla. Sjedn{ní tohoto termínu nem{ vliv na pr{vo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky br{nící
užív{ní.
6.5.2.7 V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému odmítnutí převzetí ř{dně
provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, m{ se za to, že
k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění
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jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany Objednatele k znemožnění dokončení
díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a prokazatelně
vynaložených n{kladů. N{rok Zhotovitele na n{hradu škody tímto není dotčen.
Čl{nek VII.
Odpovědnost za jakost díla
Zhotovitel odpovíd{ za vady díla podle příslušných ustanovení občanského z{koníku.

7.1



Zhotovitel poskytuje na jakost díla:
Na veškeré stavební pr{ce z{ruku v délce 60 měsíců od data protokol{rní přejímky
díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokol{rní přejímce díla.
Zhotovitel poskytuje z{ruku na jakost technologických celků a zařízení - podle z{ruky
výrobce, nejméně však 24 měsíců, kter{ bude doložena z{ručním listem.

7.2

Reklamace vad díla v průběhu z{ruční lhůt musí být provedena písemně a současně
elektronicky na e-mail: hilberto@agrostav-pce.cz. Zhotovitel se zavazuje prověřit
reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace a v téže
lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uzn{v{ či nikoliv. Pokud tak neučiní,
m{ se za to, že reklamaci uzn{v{. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém
termínu nastoupí k odstranění vad(y) a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uzn{v{ či neuzn{v{.

7.3

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:
 označené objednatelem jako havarijní br{nící užív{ní do 48 hodin,
 drobné vady nebr{nící užív{ní do 7 dnů, pokud se smluvní strany s ohledem na
technologické postupy nedohodnou jinak,
 pro vady většího rozsahu s potřebou vypracov{ní technologického postupu bude
stanoven termín pro odstranění vz{jemnou dohodou.

7.4

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel
opr{vněn reklamované vady odstranit s{m nebo zajistit jejich odstranění jinou
odbornou pr{vnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen
uhradit objednateli č{stku skutečně vynaložených n{kladů, včetně případných
postihů, navýšenou o 15% za zajištění odstranění vady.

7.5

Po odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmít{ opravu převzít.

7.6

Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele
upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po
před{ní díla.

7.7

Zhotovitel neodpovíd{ za vady díla, způsobené jeho nespr{vným užitím v rozporu
s příslušnými n{vody k použití spotřebičů či jiných souč{stí díla.
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7.8

Zhotovitel neodpovíd{ za vady, které vznikly v důsledku nespr{vných pokynů či
podkladů objednatele. V takovém případě je opr{vněn na z{kladě požadavku
objednatele vady odstranit na n{klady objednatele.

7.9

Zhotovitel prohlašuje, že m{ uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě na plnění ve výši
min. 10.000.000,- Kč,
Čl{nek VIII.
Sankční ustanovení

8.1

Smluvní strany ujedn{vají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla,
z{lohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho č{sti, je zhotovitel opr{vněn
požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné č{stky za
každý den prodlení, po uplynutí 20 dnů pak 0,1% z dlužné č{stky za každý den
prodlení. Tímto není dotčen n{rok zhotovitele na n{hradu škody.

8.2

Smluvní strany d{le ujedn{vají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla
je objednatel opr{vněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,05% z ceny neprovedené č{sti díla za každý den prodlení.

8.3

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůt{ch
uvedených v z{pise o před{ní a převzetí díla, vznik{ objednateli n{rok na smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ
nesplnění.

8.4

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůt{ch, vznik{
objednateli n{rok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den
prodlení a za každý případ nesplnění.

8.5

V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od před{ní a převzetí
díla, vznik{ objednateli n{rok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení.

8.6

Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně opr{vněné
straně vznikne n{rok. Výše úroků či smluvních pokut bude ozn{mena na z{kladě
výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované
výše. Tyto pokuty je objednatel opr{vněn započíst proti svým z{vazkům vůči
zhotoviteli dle této smlouvy.

8.7

Ustanovením o smluvních pokut{ch není dotčen n{rok kterékoliv smluvní strany na
případnou n{hradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti
druhé smluvní strany.

Profesionálové, a.s. Masarykovo nám.391/12, Hradec Králové 500 02
IČ 288 06 123 DIČ CZ28806123
www.profesionalove.cz
info@profesionalove.cz

14

8.8
8.9

Smluvní strany se dohodly, že celkov{ výše všech vz{jemně uplatněných smluvních
pokut nepřes{hne 15 % celkové ceny díla bez DPH.
Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke
zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné n{klady spojené s připravou
a plněním smlouvy.

Čl{nek IX.
Vlastnické pr{vo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
9.1

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci
nese od poč{tku až do před{ní a převzetí dokončeného díla zhotovitel.

9.2

Do doby před{ní díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném
díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztr{ty) na veškerých materi{lech, hmot{ch a
zařízeních, které použív{ a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za
škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku
objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovíd{ za všechny škody, vzniklé v důsledku
prov{dění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osob{m. Odpovědnost zhotovitele za
škody se řídí platnými obecně z{vaznými pr{vními předpisy.

Čl{nek X.
Osoby opr{vněné jednat za smluvní strany
Za objednatele je opr{vněn jednat:
10.1 ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Štěrba, starosta
10.2 ve věcech technických: p. …………………….
Za zhotovitele je opr{vněn jednat:
10.3 ve věcech smluvních: p. Pavel Form{nek., ředitel
10.4 ve věcech technických: Ing. Pavel Brůna , hlavní stavbyvedoucí (vodohospod{řské stavby)
Ing. Vladimír Zevl, stavbyvedoucí (pozemní stavby)
Čl{nek XI.
Odstoupení od smlouvy
11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušn{ ustanovení občanského z{koníku, stejně tak
pro vz{jemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jin{
úprava.
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11.2 Mimo případy, uvedené v občanském z{koníku m{ příslušn{ strana d{le pr{vo
odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena - v
případě z{sahu vyšší moci
 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se
zah{jením nebo prov{děním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak 30 dnů
11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, m{ zhotovitel n{rok na úhradu prací,
provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenov{n likvid{tor nebo
spr{vce, nebo byla zah{jena exekuce nebo veřejn{ dražba na majetek zhotovitele, může
objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého pr{va odstoupit od této smlouvy
písemným sdělením zhotoviteli, likvid{torovi nebo spr{vci.
11.5 Pr{ce nebo materi{l, které již v průběhu prov{dění vykazují nedostatky kvality či
množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými
pracemi. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu.
Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je Objednatel
opr{vněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.
11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž
účinky odstoupení nast{vají dnem doručení písemného ozn{mení. N{sledky
odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského z{koníku.
11.7 Zhotovitel je opr{vněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s
platbou dle čl{nku VI. o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou
o více jak 30 dní m{ zhotovitel pr{vo přerušit pr{ce bez sankcí a o toto přerušení
posunout termín dokončení díla.

Čl{nek XII.
Jin{ jedn{ní
12.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osob{m bez písemného souhlasu
objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení
této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel opr{vněn započíst
proti svým z{vazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
12.2 Doručov{ní: Strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou
zhotoviteli nebo objednateli považov{na zpr{va zapsan{ do stavebního deníku, zpr{va
předan{ z{stupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických proti potvrzení o
převzetí, zpr{va zaslan{ doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní
společností, jakož i zpr{va zaslan{ zhotoviteli nebo objednateli e-mailem.
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Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k doručov{ní písemností mezi smluvními
stranami v souvislosti s touto smlouvou, doručení je účinné též des{tým dnem po
odesl{ní písemnosti. Písemnosti musí být zasl{ny na poslední zn{mou adresu druhé
smluvní strany.
12.3 Smluvní strany jsou opr{vněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených
touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského z{koníku. Odstoupení musí
být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
12.4 Dojde-li k zah{jení důvodného insolvenčního řízení a v jeho r{mci k zah{jení
konkursního řízení, nebo vyrovn{ní na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že
dohodnut{ cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích
pozast{vek, a to ke dni zah{jení konkursu, nebo vyrovn{ní, nikoliv k datu zah{jení
insolventního řízení. Důvodný je takový n{vrh, na z{kladě kterého bude konkurs
prohl{šen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovn{ní.
12.5 Ustanovení čl. VIII., ustanovení o smluvních pokut{ch a ustanovení odst. 3 až 6
tohoto čl{nku zůst{vají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.
12.6 Zhotovitel je v případě potřeby povinen dle § 2 písm. e) z{kona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné spr{vě v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
12.7 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) z{kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné spr{vě je zhotovitel povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto
ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné subdodavatele.
12.8 Smluvní strany se dohodly, že se stavba bude realizovat pouze v případě přizn{ní
dotace obci Vrchovnice.

Čl{nek XIII.
Z{věrečn{ ustanovení
13.1 Tato smlouva nabýv{ platnosti a účinnosti dnem podpisu opr{vněnými z{stupci obou
smluvních stran.
13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a n{sl.
z{kona č. 89/2012 Sb., občanský z{koník, v platném znění.
13.3 Tato smlouva o je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každ{ ze stran obdrží po
jednom vyhotovení. Každý výtisk m{ platnost origin{lu.
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13.4 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné
formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vz{jemném odsouhlasení
obou smluvních stran budou podeps{ny osobami opr{vněnými jednat ve věcech této
smlouvy. Z{pisy z jedn{ní, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
13.5 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu. Při prov{dění díla jinou
osobou m{ zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prov{děl s{m.
13.6 Tato smlouva je z{vazn{ i pro pr{vní n{stupce smluvních stran.
13.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla seps{na na z{kladě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu
prosté vůle a nebyla sjedn{na v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:
příloha č. 1 – projektov{ dokumentace pro realizaci stavby
příloha č. 2 – položkový rozpočet včetně koment{ře
příloha č. 3 – časový harmonogram
příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře
příloha č. 6 – z{pis o před{ní a převzetí díla nebo jeho č{sti
Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Kr{lové dne 12.5.2014

V Hradci Kr{lové dne ___.___.2014

___________________________________
p. Pavel Form{nek,
ředitel Agrostavu Pardubice, a.s.

___________________________________
Ing. Stanislav Štěrba
starosta Obce Vrchovnice
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Příloha č.5.
ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a
DÍLČÍ PROTOKOL o před{ní díla objednateli
K FAKTUŘE č. …………………..
OBDOBÍ : ………….2013
SOD č<<<<<<.

ze dne <<<<<<<<..

Dodatek SOD č. …………………….

ze dne ………………………………

Objedn{vka č. ……………………

ze dne ………………………

Zhotovitel :
IČO :<<<<<<<<<

DIČ : <<<<<<<<<<..

Akce (objekt) : „Splaškov{ kanalizace a ČOV v obci Vrchovnice “
Termín dokončení dle SOD (objedn{vky) : <<<<<<<<<<
Celkov{ cena : - dle SOD <<<<<<<<<<<<<<.,- Kč (bez DPH)
- vč. dodatku č. <<<<<<<<<<< Kč (bez DPH)
- dle objedn{vky č<<<<<<<<<<.. Kč (bez DPH)
čerp{ní do konce
ve sledovaném
předchozího období
období

od zah{jení vč.
sledovaného období

SOD
DODATEK
DPH … %
CELKEM

OBJEDNÁVKA
ZBÝVÁ Kč DO KONCE SOD, objedn{vky:
PŘÍLOHA K FAKTUŘE : - vz{jemně odsouhlasený soupis provedených prací
Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financí České
republiky D-138, vydaného dne 21.2. 1996 pod čj. 181/12249/96.
Převzat{ č{st díla se před{v{ zpět do spr{vy zhotoviteli se všemi z{vazky pro dokončení předmětu
díla, vyplývajícího z příslušné smlouvy o dílo nebo objedn{vky.
Za objednatele :………………………….

Za zhotovitele : ……………………………….

Dne : __.__.2013
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Příloha č. 6
ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI
SOD č. <<<<<<<..
dodatek SOD č. <<<<<<<<<<<<..
Objedn{vka č. ……………………...
Akce : „Splaškov{ kanalizace a ČOV v obci Vrchovnice “
Investor :

Obec Vrchovnice
IČ:
00578827
Se sídlem: Vrchovnice 18, Smiřice, PSČ 503 03

Objednatel :
Zhotovitel : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
IČO: <<<<<<<. DIČ:<<<<<<<<<<<.
Předmět plnění ( stručný popis): <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Termín dokončení : dle SOD <<<<<<..

skutečnost <<<<<<<<<<..

Po prohlídce provedených prací objednatel dílo přebír{ :
- s těmito z{vadami :

Předané dokumenty dle ISO : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Pen{le dle podmínek SOD / dohoda o slevě : <<<<<<<<<< Kč
Termín odstranění z{vad : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
Délka z{ruky : <<<<měsíců.

Z{ruční doba do : <<<<<<..

Pozn{mka :
Za objednatele :<<<<<<<<<

Za zhotovitele :<<<<<<<<<<<<

TDI: <<<<<<<<.
Mobil :

Mobil:

Datum : <<<<<<<<..
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