SMLoUVA o DiLo č.,l3l7 1229132t2o2,|
uzavřená podle ustanovení § 2586 zák č.89/2012 sb., občanskéhozákoníku.
l.

smluvní strany
OBJEDNATEL:

DomoV seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Vojkov 1 257 53 Vícholovy Janovice

|c:71229132

bankovni spojení: Česká spořitelna a,s,
čislo úětu: 328393389/0800
telefon]317B351 86
zasioupeníVe Věcech smluvnichI lv]gr. V|adimir Koníček
zastoupeni Ve Věcech technických: l\rlgr, Vladimír Koníček

zHoToVlTEL:
Firma] sTAVos Benešov s,ro,

se sídlem: 257 23 Přesiavlkv u Čerčan77
|č 26724154
Danhovnl spo]enl: U§UB Eenesov
čísloúčtu:l73007710/0300
Ie|elon 317779672
zastoUpeníve Věcech smluvních Maňin Jasz
zastoupení Ve Věcech technickýchi |V]artin Jasz
ll.

Předmět smlouvy

7- Zhotovitel se touto §rnlouvou zavazuje prové§t pro objednateIe opravu fasády č.p.33 V rozsahu
specifikovaném V nabídce dodavatele podané V rámci zadáVacího řizení na Výběr dodavalele
předmětu dila ze dne 23,9.2021.

2,

objednatel se zavazuje dílo uvedené V předcházejicím odstavci převzít a zaplatit sjednanou cenu
lll.
Místo plněni
Dilo uvedené V čl, l| odst, 1, této smlouvy provede zhotovite| V budově č p,'I Vojkov, 257 53
VrchotoVy JanoVice,

lV
čas plněni

1,

Dílo, které je předmětem této §mlouvy provede zhotovite] V tomto čase:

a)zahájeni prací] dnem podpisu smlouvy
b) dokončeni placi: neipozději do 20.11.2021

V případě, že §e při zhotovení dila Vy§kytne překážka na straně objednatele či zhotovitele nebo
z důVodu Vyššímoci, prodlužuje se doba zhotovenidíla o dobu přelušením vyvolanoU.

cena dila a platební podminky
cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako fixni a neměnná za celou komp|etní dodávku
předmětu smlouvy, Věetně Všech souvisejících nákladů, a čini;

cena bez DPHl 784-732,17,-Ké
tí 7.709,83,_Kě
DPH ,l5 %:
cena věetně DPH: 902,442,-Kč

pokud zákon o dani z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanite|ného plnénízhotovitele
změněn, bude zhotovitel přepočitávat k dohodnuté ceně za dílo daň z přidané hodnoty v procentní
sazbě odpovídajícízákonnéúpravě účinnék datu uskuteóněného zdanitelného plnění,
3.

4.

podkladem pro placení j§ou faktury vystavené vždy za kalendářní měsic a obsahujíci náležitosti
daňového d;kladu, Spla[nost faktury je 14 dni od jejiho doručeníobjednateli_ V případě nejasnosti
se za den doručeníp;Važuje třetí dáň po předániiáktury k poštovní přepravě. Úhradou faktury se
rozumi připsáni fakturované částky na účetzhotovite|e.
Konečná fakturace za provedené dilo bude objednateli zaslána po provedeni a převzetl díla,

Vlasinické právo
1.

k

Vlastnické práVo k předmětU díla a nebezpeóíVzniku škody na díle se řidi příslušnými ust, obč,
zák, především §2599 a násl, a § 2624 a násl, obč. zák,

způsob prováděni
1.

Vl.
zhotovené věci a nebezpeči na ni

a

vll.
součinno§t

k

zabezpečeni dila

zhotovitel dává objednateli na dílo záruku v lřVáni 24 měsiců, zhotovitel §e zavazuje, že dílo bude
mít po uvedenou óobu vlastnosti sjednané touto smlouvou, záručnílhi]ta počínáběžet předánim
díla, Vady zjištěné po předání a převzeti dí|a je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou
popř. el;kt;onickou formou, Voznámení o vadách di|a (leklamaci) je objednatel povinen Vady
popsat, popř, uvést, jak se projevují,
zadavate| je povinen zajistit Vóas práVni a jiné úkony souvisejíci s předmětem díla, U níchžie
nezastupitólným účastníkema příslušnédoklady, respektive informace ói dokumenty a tyto
poskytn;ut zňotoviteli, Dále je zadavatel povinen zamezit zasahoVání třetích osob do dila,

3

strany smlouvy si Vzájemně poskytují doplňující údaje, informace a konzultace dle postupu plnění
díla, a to neprodleně,

Dodavatel splní svou povinnost dokončit dilo tak, že řádně a úplně zhotovi dílo podle článku l,
smlouvy bez Vad a nedodělků, Nedílnou součásti řádného splnění dila je předání Všech písemných
dokladů potřebných k Užiýánl a provozováni díla, které §e Vztahují ktěm částem díla, které
zhotovoval nebo dodával dodavatel Ve smyslu této smlouvy,
Dokončenédílo dle ělánku ll, smlouvy bude předáno objednateli k datu uvedenému V čl, lV smIouvy
na základé pisemného protoko]u o předáni a převzeti dila podepsaného opráVněnými zástupci
smluvních stían ve věcech smluvních,
6.

Dodavateltímto čestně prohlašuje, že zajistí dodžováni veškeďch práVnich
předpisů Vůči§vým pracovnikům, zejména odměňování, pracovnídobu, dobu
odpočinku mezi sménami, placené přesčasy, Dodavatel se dále zavazuje, že
2

všechny osoby, které se na p|něnízakázky budou podílet, jsou Vedeny
V příslUšných registrech, například V registru pojištěnců ČsSZ a mají přlslušná
povolení k pobytu V ČR,
Dodavateltímto čestně prohlašuje, s ohledem na ochranu životníhoprostředi,
zavázal k minimá|ní produkci Všech druhů odpadů, Vzniklých V souvislosti s realizaci
díla, V případě jejich Vzniku bude přednostně a V co největší míře usilovat o jejich
dalši Využití,recyklaci a dalšl eko|o9icky šetrná řešenl, a to i nad rámec povinností
stanovených zákonem č, 541/2020 Sb,, o odpadech

Vlll.
smluvní pokuty
V případě prodleni zhotovitele s provedenim díla dle čl. lV této smlouvy, Uhradi zhotovitel
objeánateli smluvní pokutu ve Výši o,o5 % z nesplněné óásti ceny díla za každý den prodleni,
maximálně Však 15% z celé ceny díla,
2

V

3

Uhradou smluvní pokuty není dotčen případný nárok opráVněné strany na náhradu škody.

úhradou fakturovaných částek zaplatí objednate| zhotoviteLi
z dlužnéčástky za každý den prodlení až do úplnéhozaplaceni,

případě prodlení objednatele

smiuvní pokutu ve výši o,05

o/o

§

lx.
závěrečná ustanoveni
1.

Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy lze sjednat poUze pisemně a se souhIasem obou
zúčastněných§tían,

Pokud neby|o v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práVa a záýazky
89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
3,

4

z ní Vzniklé zákonem

č,

Tato smlouva nabýVá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma stranami a je Vyhotovena ve dVou

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdži po jednom Vyhotovení,

Srnluvni strany svými podpisy potvzuji, že jsou s jejim obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají
na základě své svóbodné a Vážné Vúle, nikoliV V tísni a za nápadné nevýhodných podmínek Na
dúkaz těchto skutečno§tí připojují sVé podpisy,

Ve Vojkově dne 4,1o.2o21

zhotovitel

objednatel

Mgr Vladimír Koníček
ředlte
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