
Objednatel:

z

Zhotovitel:

SMLOUVA O DILO

Obec Radonice
Adresa: Na Skále I85,250 73 Radonice
IČ: 00240681
ve věceih smluvních: Ing. Stanislav Němec, MBA
ve věcech technických: Ing. David Hruška
e-mail : obec.radonice@radonice.cz

KAZIKO a.s.
Adresa: Pod Turnovskou tratí 18, 198 00 Praha 9
IČ 26693054
DIČ: CZ26693O54
ve věcech smluvních: Bc. Martin Zima, předseda představenstva, nebo Jitka
Salačová' člen představenstva
ve věcech technických: Vladimít Živný, výrobní ředitel
tel.281 863 804

II. Základníustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a zapoďminek dohodnutých v této smlouvě pro

objednatele a objednateli dodá a odevzdá stavební dílo specifikované v č1. il této smlouvy.
2. objednatel se zavazuje, že dokončené dílo' které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí

za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení vyplývající
ztéto smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazýe, že předmět plnění poskytne řádně a včas.

III. Předmět plnění:

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka stavebně- montážních prací na.provedení stavby

,'Manipula8ní plochy Příčná ul. v Radonicích" dle nabídky zhotovitele ze dne 13.5.2016.

Nabídka zhotovitele je zpracována dle dohody s objednatelem v rozsahu položkového rozpoětu,

projektové dokumentace Zpracované Ing' Petrem Chmelem' Ph.D. a konzultací s objednatelem'

2. eripadné změny specifikace budou řešeny pouze formou písemného dodatku' ve kterém si

zhotovitel vyhrazuje právo změny termínu a případně i ceny díla.

IV. Doba provedení díla:

1. Termínprovedení díla: od I.7.2016 do 31. 8.2016.
z. objednatel se zavazuje vytvořit podmínky potřebné pro provedení díla v uvedeném termínu'

v. Smluvní cena:

1. Cena díla je sjednana jako cena smluvní, vztahující se k předmětu díla a termínu realizace dle

této SoD. Zahrnuje veškerá rizlkaa vlivy, která se mohou během stavby vyskýnout. Cena díla

zahmuje všechny náklady, potřebné pro zhotovení díla. Ceny měrných jednotek jsou po celou

dobu stavby neměnné.



l. Rekapitulace ceny díla:
Cena díla bez DPH 34.044,-Kě
DPH2I% 7 .I49,- Kč
Celkem s DPH 41.193'- Kč

Viz nabídkový rozpočet zhotovitele, odsouhlasený objednatelem' který je nedílnou součástí této

SoD.

vI. Platebnípodmínkv:.

1. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je 14 pracovních dnů, lhůta splatnosti počíná běžet
ode dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady
daňového dokladu-faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.

vII. Předání díla:

1. Po ukončenípracípředá zhotovitel objednateli dílo abude sepsán "Zápis o předání
apŤevzetí ďíIa," na jehož základě zhotovitel vystaví konečnou fakturu. Zátroveřl'buďe

provedena fotodokumentace dokončeného díla'

VIII. Záruční podmínky. odpovědnost za škody:

1. Zhotovitel poskyne na dílo zátuku 60 měsíců počínaje dnem předaní' Po tuto dobu bude
bezplatně provádět opravy závad, prokazatelně vzniklé vinou zhotovitele. Závady způsobené
neodborným zásahem, běžným opotřebením, nedodrŽ ením zásaď pr o užív ání, nebo zásahem
třetích osob, či z důvodů r,yšší moci (např. žívelná katastrofa, kráďež apod'), budou odstraněny
pouze na náklady objednatele. Povinnost zhotovitele provádět opravy vzntká dnem uhrazení
ve škerých splatných fi nančních záv azků obj ednatel e vůči zhotoviteli.

Ix. Smluvní pokuty, úrok z prodlení:

1. Smluvní pokuty pro případ prodlení s dokončením díla, termínu nástupu na odstraňování
havárti a vad reklamovaných v záruění době a dalších sjednaných sankcí řeší ,,obchodní
podmínky", které jsou nedílnou součástí této SoD.

2. V případě prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05oÁ z ďIužné částky zakaždý den prodlení až do doby uhrazení.

x. Zrušení smlouw:

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) při opakovaném nedodržení stavební připravenosti,
b) v případě prodlení s úhradou faktury delší neŽ 30 dnů po její splatnosti'
c) pokud by\o zahájeno konkurzní nebo vyrovnávacířízenítýkaJicí se majetku objednatele.

2. odstoupení od smlouvy musí byt provedeno V písemné formě abez zbyečného odkladu od
vzniku důvodu pro odstoupení od smlouvy' odstoupení od smlouvy nezbavuje objednatele
povinnosti uhradit zhotoviteli prokazateIné výdaje spojené s odstoupením od smlouvy, smluvní
pokuty anáhraďy škod. Při ukončení smlouvy jsou strany povinny provést vypořádání svých
práv a záv azků písemnou formou.

3. objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 14 dnů od termínu zahájení dila

nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane pozďěji,



b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu
z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku' a to ani v dodatečné lhůtě stanovené
písemně objednatelem,

c) neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 10 dnů,
d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí'

V rozpolu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými
právními předpisy, případně pokyny objednatele.

f) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenčníŤízení nebo prohlášen konkurz.

Ix. Závěrečné ustanovení:

1. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou byt provedeny na návrh kterékoliv smluvní
strany pouze pořadově číslovaným, písemným dodatkem' vzájemně odsouhlaseným
apotvrzeným. Druhá strana se k písemnému návrhu první vyjádří do 10 dnů po jeho obdrŽení.
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí ustanoveni zákona č.89l20I2 občanského
zákoníku.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, Že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla
sepsána na základě pravdivých údajů' jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani
zajinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na ďikaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva je zpracována ve 2 vyhotoveních, znícbž po jedné obdrží obě smluvní strany.

Seznam příloh. které isou nedílnou součástí této smlouw:

1. oceněný výkazvýměr

2.

3.
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/měr - Manipulační plochy Příčná ul. dodatavatel:

PoloŽka MJ PoČet MJ Cena MJ cena Kč

skrývka ornice a zeminy, uloŽení na pozemku obce m3 at 50c I 75C

vykopání zeminy do hl' 30-35cm' vč. likvidace výkopku a odvozu na skládku m2 17 280 4 760

a dodávka nových obrubníků bm 1 366 3 660

4 výkop rýhy pro nové obrubníky, jejich osazení do beton. loŽe bm 'lc 180 1 800

5

vytvoření podkladu pro vegetační dílce (15-20 cm hlinitý štěrk' 5 cm hlinitý
písek), zhutnění dle poŽadavků výrobce dílců m2 17 279 4 743

o betonové vegetační dílce tl. '1Ocm, vč. přÍřezů a pokládky m2 17 443 7 531

7 'ozprostření ornice v rovině v tl. 10 cm m2 17 60 1 020

8 zaloŽení trávníku hydroosevem na ornici vč.ošetření a zálivky m2 17 4C 680

I zařízení staveniště kpl 1 1 00c í 000

'10 vodorovné značení viz Situace bm 14 15C 2 100

11 dočasné dopravní značení po dobu výstavby kpl 1 5 00c 5 000
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cena bez DPH 34 044

DPH21% 71

cena s dani 41 193


