
podmínky smlouvy o dílo

VETOM ZBF LAVICE ,s.r.0~
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SMLOUVA O DÍLO
na

provedení stavby

,,,,Zpevněná plocha Štipoklasy""
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V podmínky smlouvy o dílo

l. Smluvní strany

Objednatel:

V
OBEC Štipoklasy

dále jen objednatel

a

VETOM ZBRASLAVICE, s.r.o.

Evidence: Obchodní rejstřík vedený městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka
115372

dále zhotovitel
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podrňiňky smlouvy o dílo

ll. Předmět smlouvy

1 Předmětem plnění je zhotoveni stavebního díla ,,zpevněná plocha Štipoklasy"
přesný rozsah díla je dán cenovou nabídkou (položkovým rozpočtem) zhotovitele
ze dne 22.6.2020 a odsouhlasený ZO Štipoklasy dne 24.6.2020, která je nedílnou
součásti této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje při provedeni díla poskytnout
součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní
cenu za podmínek a v terminu smlouvou sjednaných. Místo plněni díla je náves
Štipoklasy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků,
ve smluveném terminu, na své náklady a nebezpečí. Dílo bude provedeno v souladu s
technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedeni díla.
Stavba bude provedena v souladu s výkazem výměr.

Ill. Doba plněni

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následujici terminy:

a) Termin předáni staveniště a zahájeni realizace díla: 11/2020
b) Termin dokončeni a předáni díla nejpozději do: 07/2021

C) Termin odstraněni zařízeni staveniště: do 10 dnů po předáni díla a jeho převzetí
zadavatelem

2. Zhotov|te| se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na termín provedeni díla.

I

lV. Cena díla

1. Objednatel se za niže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou
smluvní cenu za řádné provedeni díla ve výši 162 971,25,- KČ bez DPH,

2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená
v odstavci 1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"):

DPH 21 % - 34 223,96,-KČ S DPH 197 195,21,-KČ

3. Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedeni díla,
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podmínky smlouvy o chlo

5. Pokud vzniknou v rámci stavby vícepráce na přáni objednatele, budou tyto práce
účtovány samostatně nad rámec závazného výkazu výměr.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dilčím způsobem
dle skutečného postupu provedeni díla zhotovitelem.

2. Objednatel neposkytne zálohu.

3. Objednatel bude hradit veškeré faktury předložené zhotovitelem ve výši 100% celkové
ceny díla, po předáni a převzetí díla.

4. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladu je stanovena na 14 kalendářních dnů ode
dne doručeni zmocněnci objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková
účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele.

VI. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při prováděni díla, při převzetí díla
objednatelem a po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel
povinen v souladu s niže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva
z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době:

stavební práce: 24 měsíců

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujicim po formálním převzetí díla objednatelem
doloženém podepsaným předávacím protokolem.

VIl. Předáni a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla

objednateli v místě provedeni díla. Po dokončeni díla se zhotovitel zavazuje objednatele
písemně vyzvat k převzetí díla.

1. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným
dokončením díla se rozumí:

a) provedeni kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou na místě
provedeni díla včetně prověřeni funkčnosti díla,

2. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
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podmínky smlouvy o dílo

a) vykazuje vady nezpůsobilé k řádnému užívání stavby, na tyto vady je povinen
objednatel zhotovitele upozornit již v průběhu realizace stavby; tohoto práva nelze
využit, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž
objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

Vlll. Závěrečná ustanoveni
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše

jako druhá.

2. Smlouva se řidl právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí
obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při
ukončeni smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,
zejména si vrátit věci předané k provedeni díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni
díla a místo provedeni díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy;
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty.

4. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními
stranami. Smluvní strany se zavazuji vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy
předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručeni tohoto návrhu.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po
jednom vyhotoveni.

6. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě
své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojuji své podpisy.

za objednatele za zhotovitele

Ve Zbraslavicích dne 26.6.2020 Ve Zbraslavicich dne 26.6.2020

Starosta Radek Křivánek jednatel Musil Tomáš

Obec Štipoklasy Vetom Zbraslavice s.r.o.
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Stavební rozpočet
Název stavby zpemem Nocha Štipoklasy Doba vý8tävby O|*dnate| Obec ŠUpoklasy

5 g 4 Komunikace z kamenných vC podkladních vrsbv a
Druh stavby . Začátek výstavby PrOjěkti3n!

výkopových prací
Lokalita Št'pok\aqy Konec výstavby Zhotovdel VETOM Zbras|av|ce s " o

JKSO 82'22332 Zp'acováno dne 22 5 2020 Zp'aooval Tomáš Mus"
Č Ôbjekt Kód Zkn6cený popis Nlj Množství CenWMj j" k -Ady Kí Hmotnoů t Cenová

Rozme% ,. , (KC) l Dodávko NkmtáZ Cdkem JodnoL Celkem $ou$ův8
X J I I P

1

2
3
4
5

6
7

8

9
10

11
12
13

14
15

16
17

18

711 tmvm Křovin
111000001VD Vytyčeni p/ipadnych stáv inZ Biti vlastni m komunikace ze Zul dlažby
12 Odkophíky · prDkopdlvky
122202201RCiC Ddkopávky v hO' 3 do 'DO m3
122202mRD(j p/iplatek za beplvost - odkop v hO' 3
122302201R00 OdkOpávky v hO' 4 do '00 m3
1223022CNR DO PřlpMěk Z8 lep'vcm - odkOP v hOr 4
10 výk10gku
162701105R00 VocKxovné přemi$tén| vykopku z hOr 1-4 do 1OOOQ '"'
162702199R00 PopLatek ta Bklácjku zeminy
10
181102302RDO Up'ava µáné v zářezech se zhutněním
00 vMvy komwMwdo mmômch Nch
504661111 ROC PodkLH z Konnenfva d'oeného 83-125 mm do ti 20 Cm
%7133115ROC Podkí8d z k8mentva dnc»ného 32-63 MC do ti 20 cm

CNdby ·N~by poaj~kh komunMKbcď 0zp0vnmch ~
501141111R00 Kladeni dlažby velké kcMky vC lože
58380155 Kostka dlaZobni velká 8 -12 cm
998223011 ROJ Přesun hmot. pozemn. komunikace Kryl dMděny
03
639%1111R00 Obrubník z8hřädM betonový výšky 200 mm Bědy
639571215ROO KáčiW prO okapovy chQdňik U 150 mm
91 DQNMOld 0 práoo m poammNkh komunlk»okh
917882¶1' ROD Osazení obrubníku bet lože C 12/15
919735113RDO Řezáni stávajlciho živCného Krytu ti do 'O 15 cm

oomni muw1äl
59217422 ObruOn k tjeton chcxjn|ko¶' ¶000.'80,'200

Soubor 1,00 2 000.00 2 000 00 O 00

m3 17 41 200 00 3 482 00 O DC
m3 17,41 40.50 705.11 0.00
m3 6,20 487,00 3 019.40 0.00
m3 0.20 56,20 348.44 0,00

m3 23,61 289.50 6 362 90 0.00
m3 23.61 19QOQ 4 698,39 ON

m2 43,53 27,80 1 210,13 0,00

m2 43,53 198.70 8 849,41 0,43
m2 43,53 358,00 15 583,74 0,50

m2 43 53 852.00 37 087 56 O 31
t 19 79 1 980.00 39 184.20 00
t 74.06 224,30 16 611.66 0,00

m 20,00 219,20 4 384,00 0,12
m2 3,36 414,00 1 391,04 0.24

m 34,20 448,40 15 335,28 0,23
m 12,00 109,00 1 308,00 O DO

kus 14.00 115 00 1 610,00 0,04
' Čelkem: 162 971,26 bez DPH

0,00
O OD
0,00
O DO RTS l ' 20'9
0,00 RTS 1/ 2019
0,00 RTS íl 2019
0,00 RTS 1/ 2019
ON
0,00 RTS Íl 2010
0,00 RTS 1/ 2019
om
0.00 RTS Íl 2019

40Al
18.72 RTS 1/ 2010
21.89 RTS l l 2019
AM
13.66 RTS |/2019
19.79 RTS l l 2019
0,00 RTS l l 2019
M2
2,32 RTS l l 2019
0,81 RTS l l 2019
7,7U
7,70 RTS I l 2019
0,00 RTS I l 2019
DAO
0,50 RTS 1/2019


