'OKA
SICE
s.
,Chlum

n. C.

S MLO
"Kanalizace

U V A O DÍL

O Č.:02 185

a ČOV Dřevěnice - kanalizační přípojky"

íže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ,Smluvní strany"
Obec Dřevěnice, Dřevěnice 56, PSČ 507 01 Železnice
jednající Mgr. Dušan Vrabec, starosta obce
IČ:
578321
OIČ: CZ00578321
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:
Bankovní spojení:
jako objednatel na straně jedné (dále jen" objednatel li)
a

ázev:

ST AVOKA Kosice a.s.
Kosice 116,503 Sl Chlumec nad Cidlinou
zastoupený
Ing.Izakovič Petr
IČ:
25275119
orč:
CZ25275119
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném OR : Hradec Králové, oddíl B, vložka 1689
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném:
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČS HK, 769602 /0800
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen" zhotovitel")

Smlouvu o dílo
podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších piedpisů
(dále jen Smlouva)

1. Předmět smlouvy a místo plnění
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo
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.

V rámci výstavby splaškové kanalizace a ČOV v Dřevěnicích, přistoupil zadavatel k vyřešení
napojení jednotlivých nemovitostí na navržené stoky.
Jedná se o kanalizační přípojky 89 nemovitostí. Všechny přípojky jsou řešeny jako gravitační,
přípojky napojí nemovitosti do nové gravitační kanalizace. Dále budou odpadní vody likvidovány
v nově navržené ČOV. V jednom případě (u č.p. 48) bude na hlavním kanalizačním řadu osazena
pouze odbočka, která bude zaslepena.
U každé nemovitosti je navržena nová přípojka.
Následně dojde k vyřazení septiků, jímek a jiných stávajících zařízení. Stávající potrubí bude před
zařízením přepojeno do nové přípojky, případně bude zařízením protaženo potrubí (individuelně
dle konkrétní situace). Zařízení bude vyčerpáno a vyčištěno. Dále může být zavezeno,
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rozbouráno, případně ponecháno na místě. Vybouraný
odvezen na příslušnou skládku. Není součástí nabídky.

materiál ze zrušených zařízení musí být

Při výstavbě kanalizačních přípojek dojde ke křížení potrubí s místní asfaltovou komunikací a dále
silnicí 111/3639.Křížení bude prováděno překopy.

Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené
dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.
1.2 Rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou specifikovány v technické zprávě, která je
nedílnou součástí této smlouvy. Pokud další podmínky provedení díla vyplývají
z rozhodnutí či stanovisek dotčených orgánů veřejné správy a organizací, jsou také tyto
dokumenty nedílnou součástí smlouvy ajsou uvedeny ve výčtu příloh této smlouvy.
(I'yto dokumenty budou předloženy vítěznému uchazeči při podpisu smlouvy).
Technický rozsah je dán oceněným výkazem výměr, který byl nedílnou součástí nabídky
zhotovitele aje nedílnou součástí této smlouvy.
1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná na základě žádosti
objednatele o podání cenové nabídky - veřejná soutěž.
1.4 Dílo bude provedeno dle této smlouvy, platných právních předpisů, dle odvětvové
technické normy pro vodní hospodářství a podmínek dotčených orgánů státní správy.
1.5 Místem plnění je:
Katastrální území:

Dřevěnice

2. Doba plnění
2.1 Dílo bude zhotovitelem provedeno zahájení:
1.4.2013
Dokončení:
31.10.2013
2.2 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho
povinnosti a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo jej í
následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal,
prodlužuje se termín dokončení dle bodu 2.1 o dobu, kdy tato překážka trvá.
2.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením a řádným předáním
objednateli. O předání a převzetí bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.

3. Cena za dílo
3.1 Cena za dílo bez vad a nedodělků je stanovena ve výši
21 % DPH

2714 402,-Kč bez DPH
570024,- Kč

3284426,-

Cena celkem

Kč vč. DPH

3.2 Cenaje určena na základě cenové nabídky zhotovitele aje cenou maximálně přípustnou.

2

4. Fakturace

a platební podmínky

4.1 Zhotovitel nepožaduje zálohy na dílo.
4.2 Fakturace bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur), které budou vystaveny
zhotovitelem a doručeny objednateli. Fakturace může být prováděna také na základě
dílčích daňových dokladů (faktur).
4.3 Ve faktuře musí být uvedeno evidenční číslo smlouvy objednatele, číslo a název zakázky
objednatele. Faktura, včetně příloh (soupis prací a použitého materiálu, protokol
o předání a převzetí díla) bude písemně odsouhlasena a parafována technickým dozorem
objednatele.
4.4 Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
4.5 Objednatel má právo vrátit fakturu, pokud neobsahuje náležitosti daňového dokladu. Ode
dne doručeni nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.

s.

Záruční podmínky

5.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s právnimi předpisy a bude
mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této smlouvě po dobu 60 měsíců.
6. Sankce
6.1 Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením díla sjednaly smluvní strany smluvní
pokutu ve výši 5000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
6.2 Pro případ prodlení objednatele s placenim faktur sjednaly smluvní strany úrok z prodlení
ve výši O, I % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
6.3 Smluvní strany se dále dohodly, že za každé jednotlivé porušení smluvních podmínek
a ustanovení právních předpisů s dílem souvisejících ze strany zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla uvedené
v odstavci 3 této smlouvy.
6.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ihned na základě písemné výzvy oprávněné
strany k jejímu uhrazení povinnou stranou a doručené povinné straně.
6.5 Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen ani omezen nárok na náhradu
škody.
7. Odstoupení

od smlouvy

7.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší tuto
smlouvu závažným způsobem, zejména v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění
neodstraní ve výzvě nebo ve stavebním deníku uvedené nedostatky.
7.2 Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, a zhotovitel byl na ně objednatelem upozorněn,
je zhotovitel neprodleně povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel takto
zjištěné nedostatky v přiměřené lhůtě neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
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Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčísleno u škodu
povinen uhradit.
7.3 Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se
zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně
zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že
zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen
uhradit.
7.4 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání nebo podán
insolvenční návrh,
b) návrh na prohlášení konkursu na majetek zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek
majetku,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
7.5 V případě odstoupení od této smlouvy smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení
díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých
uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany
uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek
soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke
stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování
posudku je příslušný objednatel.
7.6 Případně vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dní odstoupení od smlouvy se
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
7.7 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy
nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu
škody.
7.8 Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky ex nunc, tj. odstoupením se smlouva neruší
od počátku.
8. Ostatní ujednání
8.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem
díla dle této smlouvy.
8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech
realizace smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto
nebo se stane nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu
části díla a pořídit potřebnou fotodokumentaci.

8.3 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody,
které vzniknou při realizaci díla třetím osobám. Zhotovitel je povinen zabezpečit čistotu
příjezdových komunikací.
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8.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková
opatření, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy.
8.6 ruší se na žádost investora
8.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu zejména s technickými normami a v souladu
se stanovisky a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a organizací.
8.8 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla. Zhotovitel se
zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele a orgánů
provádějících veřejnoprávní kontrolu.
8.9 Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejpozději 7 kalendářních dní předem, kdy bude
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo
do 7 kalendářních dnů po oznámení zhotovitelem o jeho dokončeni. Zápis musí být
sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě budou
uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude
sloužit jako důkazní materiál.
9. Závěrečná ujednání
9.1 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající
obchodním zákoníkem.
9.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které se označují pořadovými
čísly.
9.3 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a
jedno vyhotovení zhotovitel.
9.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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