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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve mění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

NíŽe uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o
dílo tohoto znění:

I.
Smluvní strany
l. l,
Objednatel:

1.2.
Zhotovitel:

Obec Heřmanov
Heřmanov Cp. 13, 405 02 Děčín
IČ: 00261327
DIČ: neplátce
zastoupený Františkem Davidem — starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
číslo účtu: 6625431/0100
irriga s.r.o.
Čistěves 69, 503 15 Nechranice
IČ: 28824369
DIČ: CZ28824369
zastoupený Tomáš Lelek
bankovní spojení: Flo Banka, a.s.
číslo účtu: 2200592919/2010
JI.
ÚČel smlouvy

ÚČelem této smlouvy je vymezení přesných podmínek pro Zhotovení a převzetí díla uvedeného
v článku III. a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran.

III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy jsou práce související s realizací akce ,,Závlaha fotbalového hřiště"
umístěného na pozemkové parcele č. 1306/5, 1293/5, 1293/4, 1306/4, 1294/1, 1296/3, 1291/4, 1258/5,
1258/6, 1294/2, kat. území Fojtovice. Práce jsou vymezeny výzvou k podání nabídky ze dne
09.12.2019 a předloženou cenovou nabídkou ve výběrovém řízení.
IV.
Doba plnění

4.1. Zahájení prací:

01/2020

4.2. Dokončení prací:

03/2020

V.
Cena díla a způsob placení

5.1. Celková cena za dílo stanovená dohodou smluvních strm dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a
souvisejících předpisů činí:
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena s DPH

KČ 254.769,00
Kč 53.502,00
KČ 308.271,00

5.2. Placení bude probíhat na základě předložené faktury vC. soupisu skutečně provedených prací, a to
jedenkrát za měsíc.
5.3. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od předání faktuíy objednateli.
5.4. Případné vícepráce budou účtovány ve stejné cenové úrovni - dle předloženého oceněného
výkazu výtněr, případně dle ceníku pro navrhováni cen (ÚRS, RTS).
VI.
Práva a povinnosti objednatele

6.1. Objednatel zajistí předání stavební připravenosti ke dni zahájení stavebních prací.
6.2. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
VII.
Práva a povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle článku III. této smlouvy a předat jej
objednateli ve lhůtě urČené v článku IV. této smlouvy.
7.2. Zhotovitel je povinen objednateli po dokončení stavby předložit doklady o likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s provedenými stavebními pracemi, atesty použitých materiálů,
fotodokumentaci před zahájením prací, v průběhu realizace a po dokončení stavebních prací a
další doklady, které jsou nezbytné pro uvedení díla do trvalého užíváni.

VIII.
Záruční podmínky

8.1. Zhotovitel provede dílo ve vzorné kvalitě v souladu s obecně platnými předpisy, zákony a ČSN.
8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku po dobu 5ti let ode dne předání a převzetí díla
objednateli.
IX.
Sankce

9.1 V případě nedodržení termínu dokončení díla, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení.
9.2 V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených
objednatelem, bude zhotoviteli úČtována smluvní pokuta ve výši 0,05% ze smluvní ceny bez
dph za každý den prodlení.
9.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny bez
dph za každý den prodlení pro případ, Že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční
lhůtě, nebude zhotovitelem zahájeno do 14 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.
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X.
Závěrečná ustanovení
10.1

OtáZky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními Občanského zákoníku.

10.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, Ze nebude poskytovatelem dotace
přiznána dotace na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo uzavřené Smlouvy o
poskytnutí dotace.
10.3

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.
10.5 ÚČastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli
v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez
výhrad a s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Příloha:
- Soupis prací ze dne 17.12.2019
- Technické řešení

V Heřmanově dne .. 1?. ;.2. :. .20 .4

V Čistěvsi dne 17.12.2019

František David
starosta obce
objednatel
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