SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy zhotovitele: 030126M0198
číslo smlouvy objednatele: 12/2012

SPP: 1847.2206900VKL

Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
zejména podle § 536 a následujících.
I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Petřvald
se sídlem:
Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Zastoupeno ve věcech smluvních: Jarmilou Skálovou, starostkou města
Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Václavem Holečkem, místostarostou města
DIČ:
CZ 00297593
IČ :
00297593
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Č.ú.:
19-1721679329/0800
Telefon:
596542911
Fax:
596541795

2. Zhotovitel :
EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem:
Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ:
45274924
DIČ:
CZ45274924
Zapsaný do Obch. rejstříku Městského soudu v Praze dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka č. 1561
Zastoupený: Ing. Tomášem Vítkem, dle plné moci
Realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Ostrava
Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava-Zábřeh
Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 190580105/0100
Další osoby oprávněné jednat:
• ve věcech smluvních s právem podepisovat
Ing. Ján Špaňo, dle plné moci
•ve věcech smluvních bez podpisového práva
p. Boris Motloch, obchodní referent
p. Jiří Boháček, vedoucí sektoru
• ve věcech technických
p. Jiří Boháček, vedoucí sektoru
Ing. Vladimír Klíč, hlavní stavbyvedoucí
p. Miloslav Šiko, stavbyvedoucí
Adresa pro zasílání daňových dokladů (faktur):
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
Vídeňská 104
619 00 Brno
( dále jen „objednatel/zhotovitel“ )
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II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje k zhotovení díla „Oprava pozemních komunikací v k.ú. Petřvald u Karviné v roce
2012“ v rozsahu výzvy k podání nabídky ze dne 29.03.2012.

III. Dohoda o ceně za provedení díla
1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná ve výši:
Cena bez DPH
DPH 20%
Cena vč. DPH

1 040 262,- Kč
208 052,- Kč
1 248 314,- Kč

2. Cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu
realizace díla.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné
zhotovení díla. Dále jsou součástí ceny práce a dodávky, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých
odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit.
4. Zvýšení objemu prací položek nabídkového rozpočtu, nebo víceprací musí být odsouhlaseno a
konkretizováno zástupcem objednatele, a bude zapsáno do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou
cenou. Na více práce bude vystaven dodatek k SOD.
5. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
6. DPH bude použita v souladu s platnými předpisy zákona o DPH. Objednatel tímto potvrzuje, že je plátcem
DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e – režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté
zdanitelné plnění nepoužije pro svou ekonomickou činnost.
7. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
IV. Čas plnění
1. Termín realizace:

2.7.2012 – 31.7.2012

2. Staveniště předá objednatel zhotoviteli protokolárně do 3 dnů po podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel vyzve písemně nebo telefonicky 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného
díla. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a
nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
4. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění a úhradu zvýšených nákladů
a) dojde-li ke změně rozsahu nebo druhu prací
b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště
d) při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz).
5. Práce budou prováděny dle platných TP a TKP na provádění hutněných asfaltových vrstev a musí být
prováděny v klimaticky vhodném období, jinak nebudou splněny podmínky kvality díla.
6. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací
zhotovitele.
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V. Dohoda o způsobu placení
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na plnění předmětu smlouvy. Cena celého rozsahu díla
bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu. Fakturu je zhotovitel oprávněn
vystavit teprve po řádném dokončení díla dle této smlouvy.
Faktura bude obsahovat:
− označení faktury a její číslo,
− název a sídlo objednatele a zhotovitele,
− předmět díla a den, kdy bylo řádně ukončeno a předáno objednateli,
− číslo smlouvy a den jejího uzavření,
− den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti dle této smlouvy,
− označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
− cenu za jednotku množství a ev.další cenové údaje,
− čísla a data vyhotovení soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů.
− náležitosti daňového dokladu
2. Splatnost činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu objednatele.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den
prodlení s termínem dokončení díla.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době fakturace.

VI. Záruky a odpovědnost za vady
1. Záruční doba: zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 62 měsíců
2. Záruční doba začíná plynout od dne, kdy objednatel převzal dílo nebo jeho část do užívání.
3. Uvedení zástupci jsou dále zmocněni k přejímání a předávání provedených prací. Přejímací řízení,
prováděné po částech schopných samostatného užívání v souladu s projektem stavby, bude objednatelem
zahájeno do 10 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení,
podle dohodnutého harmonogramu přejímky.
4. O předání díla nebo jeho částí bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel a
bude obsahovat:
− označení díla,
− označení objednatele a zhotovitele díla,
− číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
− zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
− prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
− datum a místo sepsání zápisu,
− jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
Zároveň zhotovitel předloží objednateli:
− doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách,
atestech, platné certifikáty apod.
5. Zhotovitel je oprávněn uvést v zápise cokoliv, co bude považovat za nutné. Zhotovitel je povinen uvést do
zápisu cokoliv, co bude považovat za nutné objednatel. Objednatel je povinen převzít pouze dodávku, která
byla řádně splněna (bez vad a nedodělků), včetně dokladů zkoušek, měření a projektové dokumentace
skutečného provedení.
6. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o
užívání nepředaného díla musí být písemná.
7. Bude-li jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel
odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání.
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8. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel její výskyt a jak se
projevuje písemně zhotoviteli. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje
bezplatné odstranění vady.
9. Lhůta pro odstranění vady bude oběma smluvními stranami dohodnuta do 5 pracovních dnů po doručení
písemného oznámení o vadě.
Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu
ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad.
11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku
v délce 62 měsíců.
VII. Provádění díla
1. Ověřování provedených stavebních prací provedou zástupci obou smluvních stran v průběhu prvních pěti
pracovních dnů po dokončení díla. Objednatel potvrdí svým podpisem objem a cenu prací a dodávek na
jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci a to na formulářích:
a) Soupis provedených prací
b) Zjišťovací protokol o kontrole provedených stavebních prací
2. Zhotovitel si zajistí potřebné skládky nevhodného materiálu, zemníky a plochy pro zařízení staveniště.
3. Objednatelem dodatečně požadované práce, je oprávněn převzít k realizaci zástupce zhotovitele, uvedený v
této smlouvě. Tyto práce, budou kontrahovány dodatkem k této smlouvě.
4. Zhotovitel vyzve písemně nejméně 5 pracovních dnů předem k prověření kvality prací, jež budou dalším
postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
5. Objednatel je povinen provést prověření ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den
zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se
za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.
Požaduje li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit jeho náklady.
Zjistí - li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného
odkrytí zhotovitel.
6. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí
stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochr. pásem a v souladu s provozem na místních
komunikacích.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inž.sítích pořádek a čistotu, je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
8. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle, majetku
objednatele i na majetku a zdraví třetích osob až do doby jeho dokončení a předání díla objednateli.
9. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky
zkoušek před zahájením prací (průkazné zkoušky) a nejpozději do jednoho měsíce po uložení (kontrolní
zkoušky). Na použité materiály budou doloženy platné certifikáty.
10. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních předpisů na ochranu zdraví a životů pracovníků, povinné
používání předepsaných pracovních pomůcek a bezpečnostních opatření a plnění podmínek příslušné
vyhlášky.
11. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace příjezd vozidel a bezpečný přístup osob k nemovitostem v okolí
staveniště (kromě nezbytných technologických postupů, kdy se pohyb po komunikaci vylučuje). Zajistí
příjezd vozidel záchranných systémů a technické obsluhy bez přerušení.
12. Zhotovitel zajistí takový postup prací, aby nedošlo k poškození majetku vlastníků sousedních nemovitostí,
a zavazuje se k odstranění všech škod, které případně vzniknou vlivem jeho činnosti na výše uvedené stavbě –
bod II této smlouvy. To se týká rovněž případných škod na veřejných komunikacích vyššího řádu v obci.
Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby čistotu komunikací a to jak místních, tak komunikací vyššího
řádu, pokud dojde k znečištění provozem jeho mechanizace.

4

VIII. Stavební deník
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat
všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,
důvody odchylek prováděných prací od položkového rozpočtu
2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Stavební deník obsahuje:
− základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele a změny těchto údajů
− identifikační údaje stavby
− přehled smluv včetně dodatků a změn
− seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
− seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění
− přehled zkoušek všech druhů.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy zástupce objednatele pro věci technické.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich
záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem
zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí
být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se
vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva a budou průběžně číslovány.
2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
Obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,
přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Petřvaldě ...................2012

V Ostravě dne .......... 2012

objednatel:

zhotovitel:

Jarmila Skálová

Ing. Tomáš Vítek, dle plné moci
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ředitel závodu Ostrava

starostka města
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