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SMLOUVA O DÍLO

l. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy
IČ: 00237272
zastoupené starostou Richardem Kyselým

1.2. Zhotovitel :

RP SERVIS, spol.s.r.o.

Thákurova 3/676

160 00 Praha 6
IČ: 279 58 876, DIČ CZ27958876

Zastoupená jednatelem Ing. arch. Ladislavem Svobodou

uzavírají tuto smlouvu o dílo :

2.

2. l.

2.2.

Předmět díla , technické řeŠení a vymezení vzájemných povinností

V daném prostoru nad hlavním vstupem bude navrŽena přístavba Školní
družiny při Základní Škole Veltrusy. Investor požaduje minimální
zásahy do stávajících nosných konstrukcí a nezvětšovat zastavěnou plochu
objektu Školy.

Navržená přístavba a nástavba bude provozně napojena na prostory Školy a
rovněž na rozvody topení, vody, elektro a kanalizaci.

Stavba bude řešena jako nástavba nad přízenmí částí hlavního vstupu ZŠ ve
Veltrusích, Opletalova 493, 277 46 Veltrusy.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla vypracovat projektovou
dokumentaci pro stavební povolení tak, aby splňovala platné přepisy a ČSN
normy.

V případě jakýchkoli změn předmětu díla oproti architektonické studii a
nabídce ze dne 28. února 2013 vyplývajích z podmínek při provádění díla či
z jiných důvodů je zhotovitel povinen soupis těchto změn předložit ke
schválení objednateli.

VŠechny materiály a postupy navrhované projektem musí mít vlastnosti
vyplývající z platného stavebního zákona, ČSN norem a platných předpisů .

Zhotovitel prohlašuje, že je důkladně obeznámen s rozsahem a povahou díla a
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky na realizaci
projektu pro stavební povolení.

3. Cena díla
3.1. Cena bez DPH :

slovy :

3.2. DPH 21 % :
slovy :

138. 000,- Kč
stotřicetoslntisíckorunčeských

29. 980,- Kč
dvacetdevettisícdevětsetosmdesátkorunčeských

3.3.

3.4.

Cena včetně DPH : 166. 980,- KČ
slovy : stošedesátšesttisícdevětsetoslndesátl[ol'unčeských

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Termín plnění
Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

a) zahájení prací : 4. 4. 2013
b) předání díla do: 4. 7. 2013

Termín lze upravit pouze na základě objektivních podmínek, po vzájemné
písemné dohodě.

Platební podmínky a fakturace
Zhotovitel předloží objednateli fakturu vždy' po ukončení každého
kalendářního měsíce.
Zhotovitel je oprávněn předložit k 30. 4. 2013 objednateli l. fakturu ve výši
50.000,- KČ + DPH, tzn. celkem na částku 60.500,- KČ.
Zhotovitel je oprávněn předložit k 30. 5. 2013 objednateli 2. fakturu ve výši
50.000,- KČ + DPH, tzn. celkem na částku 60.500,- KČ.
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5.4.

5.5.

5.6.

Zhotovitel je oprávněn předložit při odevzdání a převzetí díla objednateli 3.
fakturu ve výši 38.000,- KČ + DPH, tzn. celkem na částku 45.980,- KČ.
Splatnost faktur-daňových dokladů je dohodou smluvních stran sjednána na
14 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura musí mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.
Pokud zhotovitel připraví dílo k o.devzdání před sjednaným termínem
viz.odst.4.1. písm. b) tohoto článku smlouvy, převezme objednatel řádně
dokončené dílo v nabídnutém termínu,

6.

6.1.

Záruky , smluvní pokuty a ujednání

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za likvidaci projektových vad.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ své
odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností třetí osobě u
společnosti Česká pojišt'ovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha l, Česká
republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464 na částku
5.000.000,- kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří Přílohu č. 2 a nedílnou součást
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu v platnosti a
účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.

Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta
zhotovitelem na celý předmět plnění

v délce : ......60 měsíců.
slovy : šedesátměsíců od předání a převzetí projektu.

Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu ukončení díla .
činí : 3.000,- Kč/den prodlení.
slovy : třitisícekorunčeských

Tuto pokutu uhradí zhotovitel do čtrnácti dnů od vyzvání objednatelem .

V případě prodlení zhotovitele oproti termínům v harmonograinu o více než
patnáct dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele bude sankcionováno
smluvní pokutou ve výši = 50 000,- KČ (slovy padesát tisíc korun českých).
Závazky zhotovitele ze smluvní pokuty jsou započitatelné oproti platbám
ceny díla.
Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody.
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
Podle povahy a rozsahu zjištěné vady může objednatel požadovat :
o odstranění vady
o slevou ze sjednané ceny
o odstoupení od smlouvy.
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7.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

Vyšší moc
Za vyšší moc se považují okolnosti nezávislé na smluvních stranách, a které
smluvní strany nemohou ovlivnit. Pokud se splnění povinností dle této smlouvy
stane nemožným v důsledku vyšší moci, povinná strana může požádat druhou
stranu o přiměřenou úpravu smluvních povinností. Nedojde-li k dohodě, má
povinná strana právo odstoupit od smlouvy ke dni oznámení takovéhoto
odstoupení druhé smluvní strany.

Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit pouze dobrovolným písemným ujednáním
obou smluvních stran.
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn
převést jakékoli závazky z této smlouvy na jinou osobu. Nedodržení tohoto
ujednání může být důvodem odstoupení od smlouvy.
Důvodem odstoupení od smlouvy, ze strany objednatele , může být i
dodatečně zjištěný fakt, že některé údaje uvedené zhotovitelem v nabídce nebo
smlouvě nejsou pravdivé.
Odstoupení od této smlouvy je možné pouze dle ustanovení uvedených
v této smlouvě.

ZávěreČná ustanovení smlouvy.
Smluvní strany se zavazují zachovat důvěrnost všech informací včetně
obchodních a technických skutečností získaných v souvislosti s touto
smlouvou. Tyto informace a skutečnosti nezpřístupní třetím osobám bez
předchozího souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí je k jinému účelu
než je naplnění této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně
a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
Smlouva je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy : 1. Architektonická studie z 28. 2. 2013
2. Nabídka ze dne 28.2.2013, 2 listy
3. Kopie pojistné Smlouvy
4. výpis Z or
5. Doklad o autorizaci
6. Certifikát ČSN EN ISO 9001-2009
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