
smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a souvisejícich zákona č. 89l20I2 Sb., občanského zákoníku, a předpisů

souvisejících

I. Smluvní strany

OBEC JOSEFŮV DŮL
územně samosprávný celek - obec
00 262 39l
CZ 00 262 391
Do|ní Maxov 21 8, 468 44 Josefllv Důl
Ing. Jiří Slanař, Ph.D., starosta
kontakt: starosta@josefuvdul.eu , +420 724 523 012

KB, číslo účtu 2725451l0 l 00
yh6a5y2
https :/lj oseftrvdu l.eu/

AZ Demolice s.r.o.,
Fýdlantská 1 1 l, Horní Chrastava, 463 31 Chrastava
07912935
CZ07912935
228303403/0600
Josefem Ďuroškou

II. Předmět smlouvy

2.

a
J.

4.

''DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 142-145 v JOSEFOVĚ DOLE,
ČÁSr OBCE DOLNÍ MAXOV OO

OBJEDNATEL

právní forma
IČ
DIČ
sídlo a doručovací adresa
Osoba pověřená k jednání:

Bankovní spojení:
IDDS:
web:

(dále j en,, obj ednatel")

a

ZHOTOVITEL
název;
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále j en,, zhotovitel" )

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj naklad a
nebezpečí dílo Demolice objektu čp. 1,42-145 v Josefově Dole, část obce Dolní Maxov (dále
jen"dílo") dle cenové nabídky ze dne20.I0.202I.
Zhotovitel se zavazqe provést dílo podle předaných podkladů a platqfch obecně závazných
právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem. Předmět plnění může být upřesněn dle
poŽadavkŮ objednatele odpovídající podmínkrám dohod obou stran. Změna rozsahu předmětu
plnění musí být vzájemně sjednrána písemně a musí být zohledněn případný vliv takové změny
na ostatrú ustanovení této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem předmětu plnění této
smlouvy a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti, které by bránily provádění prací dle
uvedené ceny a této smlouvy.
Zhotovitel provede demolici objektu ěp.142-145, provede odvodnění (dtenáůováni) sklepních
prostor a poté zasype drtí sklepní prostory do úrovně terénu. Zbýekvytříděné drcené suti bude
pouŽit ke srovnání pozemku a k dosvahování břehu na JZ. Takto upravený pozemek bude
zavezen zeminou. Zpozemku bude odvezen veškeý materiál. Pozemek, na kterém bylazíizena
dočasná příjezdová cesta na staveniště, bude upravenzpét do původního stavu.
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1. Termíny:

III. Doba plnění

předrání staveniště: do tří dnů od podpisu smlouvy
zahájeníprací: po předaní staveniště
dokončení a předání díla: 15. 4.2022

2. Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě odůvodněného rozhodnutí objednatele nebo

v případě vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky, výbuch, požár apod.). Práce je zhotovitel
oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu. O přiměřenou dobu, kdy z těchto důvodŮ byly Práce
přerušeny, je zhotovitel oprávněn uplatnit právo na prodloužení termínu dokonČení prací
Obdobný nárok má zhotovitel v případech, kdy by došlo ke zpožděni prací z důvodŮ ležicích na

straně objednatele. Pro takové případy jsou smluvní strany váaány uzavŤit dohodu formou
dodatku ke smlouvě o případném změně díIa apodmínkách jejího provedení.

3. V případě, že na základé požadavků objednatele budou zhotovitelem prováděny práce

neobsažené vuplatněnémzadánireaLizacejednotlivýchzakázek, které budou náročné na dobu
jejich realizace,je zhotovitel oprávněn uplatnit přiměřené prodloužení lhůty plnění jeho závazkl
ze smlouvy. Délka takového prodloužení musí býtvzájemně sjednána.

IV. Cena díla

1. Cena díla je ujednána dostatečně určitě jako cena maximální a konečná ve smyslu § 2620 zák.Č.

s9l20l2 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ"), a to na základě nabídky a oceněného výkaztl
qýměr zhotovitele:

2.

1J.

4.

Cenazaprovedení prací v Kč bez DPH: l796 905,85 Kč
DPH21%o:

Celková cena v Kč včetně DPH: 2174 256,08 Kč

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího qiši DPH v době vystavení
faktury bude k základni ceně díla bez DPH připočteno DPH ve v}ši dle tohoto předpisu.

Objednatel prohlašuje, že mázajištěny finanční prostředky na úhradu díla dle této smlouvy.

Cena díla nemůže být nýšena nebo snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy formou
písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu z{ména změnové listy, zruchž musí být
patmo o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídaj íci cena, kterou za provedení zmény

díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Výše rozdílu bude určena shodným
způsobemjako při stanovení ceny původni. Zároveň bude dohodnut i způsob vyúčtování těchto
prací a jejich placení.

V. Platební podmínky

Fakturace bude rozdělena na dvě části:
1.1. Demoliční práce + likvidace materiálu
1.2. Terénní úpravy a odstranění dočasné příjezdové cesty

Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení faktur objednateli.
Daňové doklady (dále i ,,fakturď') budou áotovitelem vystavovány vždy ve třech vyhotoveních.
Platba proběhne výhradně beáotovostné v CZKna účet zhotovitele uvedený v č. I této smlouvy.

1.

2.
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VI. Podmínky provádění díla

Povinnosti objednatele:
- Objednatel zqistí volný přístup k předmětu díla.
- Objednatelmáprávo kdykoli provést kontrolu kvality práce během provádění díla.
- Objednatel převezme dílo, provedené řádně abezvadv souladu se smlouvou.
- Objednatel poskytne dodavateli skladovací prostory v rozsahu svých možností.
povinnosti zhotovitele:
- Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona

č.3201200I Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně něktených zákonů ve znění
pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
- Zhotovitel prohlašuj e, že je seznámen s místem provádění díla.
- Zhotovitel povede stavební deník (až do úplného odstranění vad), do tohoto deníku jsou

oprávněny zapisovat osoby uvedené v zállLaví smlouvy.
Zhotovitel odpovídá zabezpečnost a ochranu zdravi sqých pracovníků při provádění prací.
Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními

této smlouvy.
Zhotovitel dodtŽi přísl. ustanovení technických norem, zák.22ll997 Sb., zák. 185/2001 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel bude provádět likvidaci odpadu ze své činnosti a v prostorách, kde pracoval, bude

udrŽovat pořádek. Pokud §rto povinnosti nezajistí po ukončení prací ani k qfzvě objednatele, je
objednatel oprávněn provést úklid a likvidaci odpadu na náklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené objednateli i třetím osobám. Objednatel je
oprávněn započíst své naroky na náhradu škody proti ceně díla.
Zhotovitel wzNe objednatele 3 dny před dohodnuým termínem plnění k převzetí díla, které se

uskuteční prohlídkou díla a podpisem protokolu o předání apřevzetí díla.

VII. Další ujednání

VeŠkeré vícepráce znamenaji uzavřit dodatek k této smlouvě, a musí být proto písemně
dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Tyto vícepráce budou vždy
předem oceněny v položkoqých cenách rozpočtu. Toto ujednáníplatí i pro případné méněpráce,
které budou v těchto cenách odpočíány.
Objednatel neodpovídázavéci zhotovitele a nenese odpovědnost za škodu na nich až do doby
předání celého díla (to se |ýká téžvěcív uzamykatelné místnosti poskytnuté áotoviteli).
Vlastnické právo k věcem dodaným zhotovitelem přechéní na objednatele okamžikem předání
apřevzetí dila.
Pokud bude zhotoviteli v provádění prací bránit jím nezaviněná píekážka, je povinen tuto
skuteČnost neprodleně oznámit objednateli, po vzájemném posouzeni závažnosti bude možné
dodatkem ke smlouvě řešit prodlouženi termínu dle č1. IV smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na tom, že níže uvedené skutečnosti jsou podstatným porušením
smlouvy:

. Zhotovitel vážně porušuje bezpečnostní předpisy.
, Zhotovitel nedodržuje technologické postupy a kvalitu prací, a pokud zhotovitel bez

souhlasu obj ednatele nepoužij e materiály sj ednané smlouvou.
. Zhotovitel nedodržuje plnění předmětu díla.

Objednatel má v těchto případech právo písemně odstoupit od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy je účinné pátým dnem ode dne jeho odeslání doporučenou poštou do
sídla/místa podnikání áotovitele uvedeného ve výpisu z obchodního rejstříku zhotovitele.
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7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční
Ťizeni podle zák.č.182l2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém
případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškery odpad vzniklý z činnosti zhotovitele a
kompletní úklid staveniště před protokolárním předáním díla.

VI[. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení áotovitele:
a) s termínem dokončení prací

výše smluvní poku§ při prodlení zhotovitele činí
1 000 Kě zakaždý i zapoěaty den do 30.04.2022
7 000 Kč zakažďý izapočaty den od 01.05.2022;

b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám" jež byly objednatelem stanoven},
v protokolu o předání a převzetí prací:
výše smluvní poku§ při prodlení áotovitele činí 3 000 Kč zakaždý izapočaý den
prodlení;

c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době:
výše smluvní pokuty při prodlení áotovitele činí 3 000 Kč zakaždý i započaý den
prodlení.

2. Smluvní strany se dohodly, že v připadě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve qýši 0,01 %o z
dlužné částky zakaždý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzw kzaplaceníze strarty
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo na případnou
náhradu způsobené škody. Dodavatel dává qýslovný souhlas k eventuálnímu provedení
v záj emného záp o čtu pohle dávek.

IX. Záruka

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v íádné kvalitě a v souladu stouto smlouvou a se všemi
příslušnými obecně závaznýmipředpisy či normami, které se na áotovení díla vztahýi.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezchybnost provedeného díla po dobu 24 měsíců od data
předání celého díla objednateli. V případě, že zárŇa na dodané výrobky, mateiáIy, stroje,
zaíizení a technologie ze strany ýrobce je kratší, řídí se záruěni lhůta od zhotovitele
k objednateIí záručru lhůtou qýrobce, nesmí být však kratší než 24 měsíců. Tato skutečnost však
musí bý doložena se strany zhotovitele přesně podrobným soupisem záruěntch lhůt qýrobků,
materiálů, strojů, zařízeni a technologií, kte4ý je nedílnou součástí předávacího protokolu.

3. Objednatel převezme dílo, provedené řádně abezvad v souladu se smlouvou a přílohami, které
jsou její nedílnou součástí.

4. Závady nebo havárie v době zámsky budou
výzvu objednatele, a to nejdéle do 14

objednatelem.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že
uvedeném termínu, je objednatel oprávněn
zhotovitele.

odstraněny bezplatně bez zbyteěného prodlení na
dnů. Toto se neváahuje na závady způsobené

pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve shora
nechat odstranit vady díla jinou firmou na náklady
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x. závérečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných
oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení,
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako tato smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný soupis dodávek, prací a služeb - oceněný výkaz
výměr.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a tímto dnem
jsou její účastníci svými projevy vázáni.

Uzavření smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Josefův Důl usnesením č. 18412021 ze
dne 04.11.202l.

2.

4.

5.

V Josefově Dole dne .5- /Í ,J-OJ-{ vlo |Bgň&elessnp. € t4 h}4
Za objednatele:

Ing. Jiří Slanař, Ph.D,,
starosta

Obebdel,efr}v Drll
O9$OřáF xov2í8

%T#;§s,*,
tďl9l83itJ 3s1 096
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Josef Ďuroška
jednatel


