SMLOUVA O DÍLO

Cl. I
1. Město Břeclav
se sídlem nám T. G Masaryka 3, 690 81 Břeclav
IČ: 00 283 061
Statutární zástupce zadavatele: MUDr, Oldřich Ryšavý, starosta města
(dále jen "objednatel")

2. Ing. Petr Buráň
s místem podnikání: Prakšice 247
IČ 62186086
DIČ CZ6506061221
bankovní spojení Česká spořitelna a s .
číslo účtu 1426548369/0800
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 536 a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisu

smlouvu

o

dílo

(dále jenom „smlouva")

či. II
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést předmět této smlouvy, kterým je dodávka a montáž nové větve
topení a doplnění otopných panelových těles v objektu přístavby budovy MÚ Břeclav
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ČI. Ill

Povinnosti smluvních stran
1 Zhotovitel je zejména povinen:
a)
provést dílo řádně a včas
b)
provést dílo ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené jakosti
c)
opatřit věci potřebné k provedení díla
d)
v případě poškození stávajícího zařízení objednatele uvést vše do původního stavu,
uhradit veškeré škody tímto vzniklé
e)
upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení díla
f)
poučit pracovníky provádějící dílo o zásadách bezpečnosti práce a požární
ochrany
g)
dodržovat vnitřní předpisy objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen, které
stanoví pravidla chování směřující k předcházení škodám na zdraví či na majetku
a zamezeni úniku informací z prostor objednatele
h)
odevzdat objednateli dílo řádně a včas
2 Objednatel je povinen:
a)
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, tj. zejména umožnit zhotoviteli a jeho
zaměstnancům provádějícím dílo vstup do místa plnění
b)
provedené dílo převzít
c)
zaplatit cenu díla
či. IV
Práva smluvních stran
1 Zhotovitel je zejména oprávněn
a)
odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele
b)
požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny
2 Objednatel je oprávněn:
a)
požadovat od zhotovitele řádné a včasné plnění jeho povinností dle či III odst 1
b)
odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností zhotovitele

či. V
Dodací podmínky
1 Způsob provedeni díla:
Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět předmět smlouvy při dodržování platných
technických předpisu, bezpečnostních předpisu, předpisu na ochranu životního prostředí
a ostatních zákonných ustanovení za současného dodržení vnitřních předpisu objednatele,
s nimiž bude včas seznámen
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu, mimo své zaměstnance
Zhotovitel je při provádění díla vázán individuálními pokyny objednatele
- Zhotovitel zajistí ve spolupráci s objednatelem zkušební provoz jednotlivých provozních
a technologických souboru.
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2. Místo provádění díla:
Místem provádění díla je:
Objekt
Budova MÚ Břeclav

Adresa
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

3. Termín provádění díla:
Práce budou zahájeny do 5 dnu po podpisu této smlouvy, celkové plnění předmětu smlouvy
bude provedeno nejpozději do 30. září 2012 Doba realizace je 20 kalendářních dnů
Po dokončeni díla proběhne předání díla bez vad a nedodělku. Objednatel je oprávněn řádně
provedené dílo převzít Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele

či. VI
Cena a platební podmínky
1 Cena předmětu plnění dle či. II. této smlouvy je stanovena jako maximální na základě
předložené nabídky a dohody obou smluvních stran podle § 2 zákona č 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisu, následovně:

Objekt

Cena celkem v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč vč. DPH

Budova MÚ
408047,-

489658-

Nastane-li změna v důsledku dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb vyžádaných
objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektu
a odsouhlasená objednatelem:
-

bude ocenění případných dodatečných stavebních prací dodávek a služeb provedeno
soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele
formou Změnového listu. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou
použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníku URS Praha,
a s nebo RTS, a. s ) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány Pro práce
a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo
hodinová sazba V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými
cenami ÚRS Praha, a. s ocení se tyto práce HZS takto:
pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH

2 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla do 14-ti dnu ode dne doručeni faktury, a to převodem
na účet zhotovitele
3

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený
objednatelem
•
3
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Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnu od splnění předmětu této
smlouvy na adresu objednatele
5 Faktura musí obsahovat tyto údaje:
číslo faktury, číslo této smlouvy
název a sídlo zhotovitele a objednatele
den vystavení, odeslání a splatnosti faktury
soupis skutečně provedených prací odsouhlasený dodavatelem
strukturu platby
číslo účtu zhotovitele

6 Za datum uhrazení faktury se považuje den. kdy částka uvedená ve faktuře byla odepsána
z učtu objednatele

7 DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Cl. VII
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
1

Na provedené práce zhotovitel poskytne objednateli záruční dobu v trvání 36 měsíců od
převzetí díla objednatelem ,mimo materiál, kde je záruční doba stanovená výrobcem kratší, na
základě vydaného záručního listu.

2

Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výhradně
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel

3

Reklamace se řídí dle obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisu
Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části
a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu
zhotoviteli (reklamace) Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně V reklamaci budou
popsány shledané vady Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž
i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu. faxem nebo písemně přijetí reklamace a do
3 pracovních dnu od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním nedohodnou-li se
smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve je
zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit nebude-li
dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části
zařízení a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladu
a nákladu za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy Nedojde-li mezi
oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada
musí být odstraněna nejpozději do 10 dnu ode dne uplatnění reklamace.
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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V případě vzniku havárií a závažných poruch zařízení (tj, v případě, že vada brání v užívání byť
i jen části díla), jenž by mohly mít za následek škody na zdraví, majetku nebo omezení činnosti
objednatele, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění neprodleně, nejpozději však do 12 hodin od
nahlášeni a odstraní je do 36 hodin.

ČI. Vlil
Povinnost mlčenlivosti
1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
a o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b o připad kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu
2 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob. popř jimi pověřených
pracovníku
či. IX
Podmínky odstoupení od smlouvy
1 Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahu a pokud tento
úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto
porušení strana dozvěděla
2 Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo
mohla vědět, že druha strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění
smlouvy.
3 Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 5 dní a objednatel se přitom na tomto
prodlení nijak nepodílel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout
takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
c) opakované (v pořadí nejméně druhé) porušování povinností stanovených v či III odst. 1
této smlouvy,
d) zhotovitel muže také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutnou
součinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon Odstoupení je
však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou
přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.
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4 Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od teto smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

či. X
Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran
V případě neuhrazení faktury objednatelem v termínu uvedeném v či. VI odst 2 této smlouvy
má zhotovitel právo na úroky z prodlení ve výši 0,03 % z neuhrazené ceny za každý,
i započatý, den prodlení
V případě prodlení se zahájením plnění předmětu díla má objednatel právo na zaplacení
smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 500,- Kč bez DPH za každý, i započatý, den prodlení
V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla má objednatel právo na zaplacení
smluvní pokuty zhotovitelem za 1 až 5. den prodlení 1000,- Kč bez DPH za každý započatý
kalendářní den. za 6 až 12 den prodlení 2000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní
den, za 13 a další den prodlení 3000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den.

Cl. XI
Vznik, změna a zánik smlouvy
1

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami

2

Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného očíslovaného dodatku
potvrzeného podpisem obou smluvních stran.

3

K zániku smlouvy muže dále dojít:
a) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran,
b) písemnou dohodou smluvních stran
či. XII
Závěrečná ustanovení

1 V otázkách touto smlouvou neupravených
zákoníku

se postupuje podle ustanovení

obchodního

2 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně změnu
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.
3 Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů uvedených
v této smlouvě včetně ceny díla.
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4 Kontaktní osoby smluvních stran jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy,
nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

5 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
6 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy

V Břeclavi dne

^ ^

VPrakšicích dne 3 9 2012
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Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. Petr BURÁŇ
687 56 Prakšice 247

Ing. Petr Buráň

Doložka

(?)

Tato smlouva byle schválena
na ... vfh..zasedání...

T?.\l.

za Město Břeclav:
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