
SMLOUVAO DÍLO

úzavřená podle uslanoveni§ z536 a násl, ákóía č,39/2012 sb,, občanskýzákonik

(dálé ]én "občanský,ákonir")

1,smluvnínrany

sidlo: VšestudY 40,43r 11všestudy

záíoupená:]anoú Hooubkovou,staloýkou (7r4 174594)

opíáVněnjédnďVeVěcéch le.hnidýclr ] ii Kejř, mi.to5tarcsta (606 303 725)

sidlo: Václava Majeía 573,44001 lóUny

Jednajl.l: lng,liřiBenda, Lng ]an Egeímayer, jednatelé

Labem, oddí c, Vožka 19455§poletnoízaplanáVoR u KnFkého souduv L]]íi nád

2, Piedměl9mlouw
2,1zhoiovte se zavauje ň podningk sjédnáných loUlo sm oUVoU prové5i ploobjednate e dilov
íoěahu d e čL.2 a obi.di els€ avazUje k Ěpla.enícenyua]eho pŤove.]enidle č1.4

2,2 Dilem se íozumi: opřáva čásll mastníkoňuňika.é lc a4om2{P,p,č,10/1,k,ú.VšeltudY),

pledmětem diB je opnva poýrchu nislnikomunikácé ňá Ú?€miobce vle§túdy vedená vpa$poltu
komun]laci]ako 1., Podrobiá spe.ifika.e požadovanÝch úpravje uvedenavpiilože č,2.výkážVýměí

3.Ťeníny rc.lizac€ dllá á mlno Éaliza.édila
3,1zhotovile se ?a podmiirý poskytnútipožadované soUčnno5ti ze stlany objednatele žaváluie
plovéídio Ve sj.dnané dobé aio
Términ?ahájenííealřacedia:do15 tidnůódpodpisUsmoUwoběmástranam
Termin píovedenldllá, tj dokončeni di]a (lak abY bylo zpúsob]lé loúžn sÝéňU účeU) a přadáni

objednatel]: do 30,11.2013

3 2 Zhotovile s. ž3 pódminky poskttnuti poŽadované souČinnoýi žé íÉny obFdmble a€4je
dókoíčit a před di]o Vtermínu dleodí,3.1,
] ] PiineVhodných kiň ].ký.h podminká.h {,ejnéna lrua]ý déší nebo sně'eni, iébó mrr)búdoú
téímin provedenidila a veškeíé možié dičit€rminý posUnUtýo dobu pr6torú Vyruený.h

(..i ],,l
, .| ,.



neVhodnými klimatjckými podminkam.

3,4 Misló ftá]nacé dílá: obé. VŠ.študv

4, c€na dila
a 1cena di]a je zpra.ována pod e kalkUlace zhoiovitE e á č]ií:514,710,27 xčb.zdaně? přid.né

honnotv, DPH 21% činl llr3,039,16 xř,.enavř. DPHčini622,799,43 (i,
4,2 cena díaje kalkulována d e.€njednóllivý.h polóžék sóUpcu, kteíý je příohou č.2

4,3 T o dohodnulá .éna jd konečná a maxnání, tzn,, že zahrnuje veŠkeíé nákhdy sóUvúéjkl
s realDa.idila včetně Vie.h předvidáté íých úik a Vlivů (véškéíé dáně, cla, poplatky, ]nfačniVivy a
jakéko i dálši výdó]e nutné pro rea iza. dia). celková maximáhi.ena ]édnolková.ená ]. pláiná po

a.a objednalelnepo5kytuie žá ohy. V dilčifakiúie bude ?účtováno DPH d é předpisů p nýchvdobě

a5obiednatejeopláVněnpieduplynuiimlhúty5palnostivrátitlaktUrúbáz?apa.enl,pokudnebude
óbshoÝalíanovenéná éžitost nebobudou,ityloúda]euvedenychybné.zhotoviteljepóvinenpodle
povahy nespráVnoltifaktuíU opíav1 n€bo nově Whótóvil, V takóVém připadé neniobjednalelv
píodenl* splatnost| nová lhůb splalnostipočiná běžel znovu od opěiovnéhó doíúčénlnáletilě
dóplíéné či dpíaveié laklury,
4.6PokudbudeuhotovileVp@dleni5pnénimjarékolipovinnonpodletétosmlóuvy,plipádněpokud
ob]ednatelUplátiinárókyzVád plněni, n.bude objednale povin.n provést platbu ceny pod e tohótó
článku sm ouvY, dokud zholovtelnezjedná nápíaVu,

4 7 zhólóýité l píohla šúie, 
'e 

prověři] skutečnost] rožhodné pío uíč€niVýše cenyplněni,

5. Pl.t.bňi podminkv, laklula.e
§,1 Provedenó práG budou híazeny na zákládĚ vyíavéné faktury, Vyýaveného zhotoviteem a

doložených soopkem prcVedených práda dodávek,

5,2 splatnóí daňóÝých dok ád0 se sjednáVá na 30 dnŮ odednejejich doruČeni objednateli, DaňoVé

dokhdybudouob5ahovatnáležitostidaňovkhdokladispecifikovanéVzákoněé,23512004sb,,odani
z ořidané hódnólyv platnéň znění

6. slavébni d.níl
61zhotovitelie povnenvén ode dne převzetiíaven itó o píacich, kieíó píovádiV íáň.]rea ižace

dlla, stavebni denik, do kterého je povnen zap]sovat viechnv 5kutečios1i rozhodné pío pněíi
5mloúvy Provedeninavebního denikuFoú záVazná piGlU!nýclr právních pledpis0, Zeiména zákona č

133/20065b,, ýavebního zákona a Vyhlášky č 499/?005sb, o dokumentá.i naveb, V p alném zněni

6,2sbvebni denikbudé pócélóUdóbU rca iza.é dila plktúpný proóbjednatele.

7, stav€niště
71objedmte s áuaF předďzhotov iel navenilté a dalšizhotoviielem požadováné dokumenty

néjpózdě]i5dnipřed teminem2ahá]enlíealižac. dlk.v přlpádě píod]€nispiedánim 5taVeniště, íe5p

úVedených dokumentů (dokumenlace),5e termin provedeni dia, a rovíěž V€škélé možíé dllči
lerminy, posunujió počétdni,jež odpovídá shorá uvédenému píod eniue5trenyob]ednaiele,
7 2 2a naven ště se povážUle píonorpro navbu a pro zařnenínaveniltĚ



7,3 zhotovitelje pov]nen uddovatna přéVzatéh íáVeništipořádeka čistotúaje povinen odslreňoýat
odpadya ndčistotyvzniklé při rea iza.idia,

3.Reah,.edjla
3,1 zholovitél ódpóvidá za bezpečno5t a och.anu ,dlavi Vše.h ósob v píoíoíú íavéniŠtě zhólóVitel
F ?avazuje v §ouvis oý] s p|něnim pláv a povinno5ti pynouci.h z této smlou!ry dodížovat Veškeré

nóímy, píáVnipředpky, a to ze]ména v ob ast] bézpečnoni á óchrányrdíavl připíácikéjňéna zák
26212006sb, zák,3 09/2006 5b,, ýyhl č 43/1932 sb,,vl, nař. č 27212011sb., V nai. č.lý2002 5b,,

vl nař,20112010sb,i vl, nař. č 495/200l9b., V. nói, č,373120015b,, Ýl, nář,č,163/2002 sb, Vl nái,
č. \9l/2aa6 sb., vl. nař. t.36z12005 sb,, V, nař. 16112007 §b,), požárniochrany Geiména uál č
133/19355b,, vyh, Č,24612001sb,VYhl Č 2]/2oo3sb )iodpadó Gejméná:ák, č,135/2001sb)
3,2 V ann.ké p#Vo k dilu pře.házi na objednaté é diem předáni día zhotovile i žhotovite nele
nebežpéčl škody na díe do převzeti dila ob]ednateem. Po převzeti dlá ob]édn élém přécházi

ieb€zpeči ikody na dile na objednaie é,

3 ] Dojde]ize *íany zholovteLe v soúvk on] 5 íea Dacidi]a k€ znečištěnlsinic příjezdových plo.h
nébo]inýchveřejných prosúanslvl, ié zhótovne povinénlilni.€, p o.hy, příp, píostranstvínepíodleně
očistt a uvést do povodílhó íavu, Pokud zhotovtel přisVé č]nnosti bud€ mvažoval m ýáVajici
inlénýftkÉsiiě nebo lvou č nnostVykonáVatV b nkonilě.htoinžeíýÉkýčh siti, je povinen zaj5tit, aby
nedošlo k poškorenltě.hló síli.
3,4 objedútelje povnen áotov]teli poskytnout pli plněniléto smlouw veškerou požadovanou

3.5 5mlUvniíEny sjnavzájem pkemně sdě Í konl3ktnÍosoby opráViěné zá iě jednai V rouvis o5ti5
fakt]ckou real]za.lposkytovániduž€b, neFoU ij]žUvedenyVtélosmlouvěnebosevbúdou.nužměnl,
Vbkovémpfuemnéffo.iámenibudeuvedenojméno,přljm€nltónbktniójóby,dáekonlaldniadíe9
pro poŠtovnislyk,te éfonnlspojéií, íaxóVé spójenia e mailové adresy
3.6 zhotovitélje pi]poskytováni5 užeb povinen postupovát s ódbóínou péči, pód e ýý.h ne]lepšich

žnaosti a íhopnonl, přičemž 

'é 
při sVé činnoni povin€n sledoval a chlánt oprávněné rájmy

objednátele á pónupóvatv 50u|adu s ieho pokyny,

3,7 zholovtelje povinén dódížovat Vé!kéré pévní noímy, předpky a nařrenive vtahu t BozP a

ochmně ťetích ósob Vokoi mGla <avby staveniště musi býl ládiě abéžpéčénó, ohíániř€no a

ornáleno výslrežným] tabulkami, Dnem přévz€lisbveniitĚ přecházi právni zodpovědnost e vrnik
škody na májélkú nebo zdravio50b na zhotov tele,

9. Plovédénidíla a přejínacířižéní
91zholovitelsplnlsÝn] záVazek provéí dilo dokončenim dlla a ptedánlm dih óbjédnáleli
9.2 zhólovite je povinen phemně, teleronicky óžnáňi ob]ednatel] ne]pozdějido 3 pracovnich dnú
předem, kdy bud. dío připcVeno k předání Do ] pracovnich dnů od dorúčénló?námeniobjednateli
bude lmluvnimi 5tíanam] zaháieno Dieiimací řheni,
9.]o předánia pleýžetidía bUde pořnenzáp 5,lterý budepodepsánoprávněiýňizánUp.ismlúvni.lr
íÉn DnPm podpkú,ápisuo předánia přéVzétidia objedn elem]e dío považované k předané

zholovitelen a přévžaté óbjednateLem.



10.2árukaDjakosdila
10,1 zhotovilel pósk}tujé iá diló zárukú e jako*dlla, á lo po niže ovedenou záručnídobu. zhotovitél

V ráňci2áluky zaFkost di]a odpovidá ě io, že dío búde provedeno pod é podminek táto smouW aV
sóuádu s práviifi]plédpřy. zárúčni doba začiná béžetdnem piev?etidia objednátééň, pókud dlló

bude piedáVáno počá5tech, Ěčiná bĚh,áruónidobykpiGlúšné čáíidilaÝrdydnem pievzetipiklušné

čán]dila objédnate ám, zárúčnídoba čini60 měďců,

102 Vadu dila ob]ednate oznámí zhotovit€ibez zbýeřného ódkladú po ]ejlm zjišlěni oprávnéně
r.kaňovaná váda bude od§traněna v dohodnulé lhůtě, kiélá búde hiniňáně odpovld íeálné

technickv přimĚřené lhůlě odííanéní plédňétié vádý,

111Pro připad prcdlenirhotovileles předániň díáVé sjédnanémrermínu'é objednate opíávněn po

,hólóVitél] nárokoÝ smlúVíípokutuv€Výši0,05 %Z cenydila za raždýden prodleni,

tt.2 Pro připad prodleni ob]ednatele s platbam] dlé tétó smlouvy, je zholovitel opláVněn po

objednateli nálokovai snluVnipokulu Ve vÝši0,05 %, dlužnéčástky.á každÝdén pródLení

113 objednate má práVo Uplátnit sfilUvnipókulU íoíňóu zápočlu ke kleíékolv lplatné pohledáV.e

11,4 objednálél jé dáé ópíávněnód sm oú!,y ódíoupit v přlpadě, že vúčizhotovite i bylo zahájeno

insolvenčniřlzeni, V němž bylo vYdáno rczhodnutio ronku6U, připádně réo€ánná.l,

12. závórcčná uda nov.ní
ze měnit pouze pkemnýmidodatky ke s m louvě, Vý5lovné nazvaným dod ék ké

5mloUvé á podep$ným] oprávněnými zástup. oboU 5mlUvnich ýrán, Jiné ,ápisy, píolokoly se ,a
změnu sfi Iouvy n.povážuil,

ányskútečnón báiicíládnéfiu plněnítélo sm ouvy, tato sm uvni

stŤanaje povinna tyto sku tečn osti neplod e ně oznám t dluhé nruně a vwolat jednáni ópíJvíěný.h

12,3Ťalo sm ouva ]e v,yhotovena ve 3 slejnopke.h, z nichž dva obddióbjedn3télajedén zholoviteL

Tatolňlouva nabwá platnoíi a Llčinnó*i dnem jéjiho podptu oběm

r2.4 PláVa a povinnost sm uvnich stran V této 5m ouVé neúpruvená se řidizákonem č 39/2012 sb,
občanským zákonikem a dalšlmi píáVnlmi předpisy,

12.5v připadé rozporu mez]ustanoveniffi9mlouwa přióh, ňájipiédnon ú*anovénísmlouvy,
Nedí nou 30učáýl iéto smlouvy Fou nádeduiící plllohy: vyplněný Výka? Výměí.

126 Neplatnoí kteréhoko i Unanoveni téio smlouvy iéóV]ivni palnoí oíatnl.h uíánovení této

V připadĚ, žejakékoliý Uíanoveniby bylo n€p né, Ésp mělo požbýl pátnoí, smluvnistíany 5e

dohodnou na póvně přijalelném zpú5obu provedenizáměíů ob9žený.h v předméinóm Uíánóvení,
ježjPiéplahénebó pózbyo p nón,á§tózáněryrcalúujifolmoúužavřenldodótkuklétosmouvě,
12,7 veškelá práva a povinnostivypýlaji.iz télo sm ouvY přecházejina píáVní náíUpce smlUvnl.h

hlaiú]e, že tuto smoUVU uavná svóbódně a vážné, žé povaruje

obsáh tétó sňlouvy ,a Uíčitý á sóžUnilelný á ž. jsou jl známy Veškelé skulečno9ti, ]ež jsou pro

uzavřenitétosmlouvy rozhodujki. Nadúkaztoho připoju]í5mluvní5trany r 1óto sm oUVĚ 5Vé podpisy:



I

1/ cenová nabidka žhotovilélé

vE ý.ěst'd".r dr" !:j !|ný Vbmrhdné 23 ,08-2018

l, / ou.,u.,,-*/vlÁ.1 .,:,*i;i:i'

Jana Holoubková, íaroíká
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