
sMloUvA o Di]to

úzaviená podle ustanóVeni§ z536 J iá§. žákóna č 39/2012 sb, občanský žákonik

(dá e jen 
"obřanský 

úkonik,)

r.§mluviíslany

sidlo] Všeíudy40, 4]1 ll VšestudV

zastoupená: laióu Nooubkovou, sbbnkoú 17241745 94)
opnjvněn je,JnatVevě.ečh technických: ]]ři Kejř, mGto5tarcsta (605]o3725)

Název : PÉrRoM §rAVBY, a.§,

sldlo: Běchovřká 701/16, rco00 Plaha 10

]ednajici: Markéh vo áken, předsedou předíavenstva
bánkóvnispojeni: Češká spořite na, a,5,

spoleČnostžapsaná v oR u MsV Pnzé, oddl & VlóŽk 20765

2, Předmět smlouw
2,1zhotovitelse zavazuje ža podňínék ,jednaných toutó lfilouvou provéí pro obiednátelé díóv
roaahu d e čl 2, a objédnaielse zavauje k zap a.éničeny Ě jeho plovedenld e Čl 4,
2 2 Dieň !é íozum': oplava mííníkomunika..lc,33ooň2 (p.p, č,1ol1, k,Ú. vŠ.$udr.

PřédmĚiem dila ie opÉVa povrclru mktnikomunikacé nB územiobce VšestudyVédéná Vpa$poftu
komunikaci Fko 1c podíobná špécifkace požadoýaných Úpíav je uveden; v piiozé Č, 2 - výkaz

3. TérminY ře.liža..dÍla á mííore.li.a.edíl.
31 zhotóVite se za podminky poskytnlii pojadované součinnoni ze nrany objednaroé zava!]e
prDVést d'ove ljednané době a tó:

Teminaháienireaira.edik.do15t tlni]odpodpisulhlouwobém;strenam]
Telmin plóvedenidila, tj, dokónčeni dila ltak aby byo způsóbié soužrt ýému účelu) á piedání
ob]ednatel : do 30,11,2013

]2 zhobvite le za podňiíky poskyin!lipožadované součnnon ze n.any obiednateo ávazuje
dokonřta oiedátdilovterminude.d* r ]



] 3 přideyhodnÝrh kimatjcký.h podminkácli kejména t alý

termin p.ovedeni di a 3 v€lkeíé možné dičit?rminýposúnury

névhodnými kl maii.kýňi podmínkami

3,4 MGtó Éa na.€ dila: obd Vieíudy

déal nebo sněženi, nebo fiíád budou

o dobu prosto]ů vynu.ený.h

4, céía dila
a,rcéía diLaje zpíačóVána podle kalku a.e zhotovtele a čini: l §46 660,00 Kč bez danĚz při&né

hódnoty, DpH 21%čini327 79s,60 lG, cana Vč DPH čini1371453,60 Kč,

4 2 cé^á dllá je ka kulována dle cénjednotjivých položekloupi5!, ktéď je přilóhou č,2

4,3 Tato dohodnutá .ena jé kotrečná é maximá nl, tzn, Že áhrnuje Veškelé nákady souvisejici

§ íea naci dila Včetné Géch předvidare ných lizik a vlivů lvéškeré daně, cla, póphtkV, infaénívliýy a

]akáko i dalši Výdaj. nOtné prc íea i.a.i dlla), ce ková ňaximálíicena ]ednotková céna,é platná pó

4.4objednate neposkytuje zálóhý, V dílčiíáktuře búdé,účtováno DPH dle pledpGú platný,h V dobé

a5 obi.dnatejje ópráVněn pled uplynurim lhútY splatnoliiVíárit faktuíU bez zaplá,eíi, pokud

^ábude 
obsáhóvat stanoveié náežitoíi nebo budou l] tttó Údaie uv€deny chybně, zhotovite jé

povinen po,1e pováhy nesprávnost fakruíu opiavit nébo nové vyholovit, v takoýém připadě neni

ob]ednaie] v prodlení sé splatnoni] dová lhóta spatnoni poč'ná bétet znovu ód opétovnéhó

dorUčeni náležitě dóplněné či opravené íakrury,

4,6 Pokud bude zhotovielÝ píodléni 3 pněním jakéko i póVinnostipóde této sňlouw, připadně

pokud objednalel Uplátni ná@ky , Vad plněni, iebudeóbjodnate póvinen plóvéí platbu ,eny podle

lóhóto Článku§ňlouw dokud rholov]té nežjedná nápŘýu

4 7 zhótoÝire prohlašúj€, že pmvéřlskutečnóiiío?hodné pío určenivýše,eny p něni,

5. PlaÉbní podnínky, lákturá.e

51 Píovedené práce budou híazeny da žákladě Wnavené fakrury,

doložených soupkem píovedenÝ.h píaci a dodáVek,

5.2 sph tnost da ňoVý.h dokladŮ le sjednáVá na 30 dnŮ óde dne ]eji.h

dok adv budóu obsahov nálež tonidaňových dókládů spe,íikované

daniž přidané hoddótyv platném zněni,

6. sbvebni deník

61zhotoVite je póÝ]nen Vénóde dne pí€vzet]ýaveniité o pía,i,h, kteíé pmVádiV lám,iíeaiizace

di]á navební deíik. do ktéíého ie povinen zapúovat Vie.hny skutečíón rozhodné pro oněni

smouW Pro Vedeninaýebniho donikuFoú záVázná piislUšných píáVnich předpsů, ze]ména zákoná

rs3/2oo6 5b , íáVabniho ,ákon3 3 Vylilá<kýř a99/zo06sb,, ó dokumanb. *aveb,V p ném zněni

6, sEVebnidenik bude oo.élou dobú í€B na.e di3 pÍ *upiý pío ob]ednaiele

7, st veništó

7robiednalelseEvJzujepředaizhotoviteinavPn]itěadairholoViteeňpožadoVanédokumeniy

!ryýaveného zhótov telem a

doručéni objednaieli DaAové

V žákoně Ě 23512004 5b, o

1,



nejpozdéjj 9 dni před tErminem zahá]ení r.álha.e d'la V piipadě prod]€ni s přédánim slaveniště,
re!p, uvedéný.h dokUnentil 1dokUmenb.e), se te.filn proVedPnidila, a rovněŽVeŠkelé móŽnédi|či
lúíňíny, porunujio póč€t dnii ježodpovi,lá shoc UVedenému pB.] eniZesíanyobjedn ee
7 ? Z:5taven]šré se považuje ploíór pronaviu a pro zářnáilnav!iišté
7.3 zhoiovjte je oovinén Udížovat ná přélzatém íaýeništ] pořádek i čistótJ 2 ]e povinón
od5treňov ódpady a neČ6iotýVzniklé př]r.a náddllá,

3.Realizar.dílá
3,1 zhDtoVite| odpoÝidá ,a bezpečnon á ochEnU zdraViýšech osob v píonóíU náveništé. zhotovtel
se ĚVaUj€ V 5ouvdoíis plnĚnim pláV ó povnnoíí pynouciclr z této sňouvy dodrŽovat veškeré
iólmy, práVnipředpiry, a to zejméná V óblalti bezpeČnoni a o.hÉny zdGvi připrác Gejména ?ák.
262l2m6sb.,,ák309/2006§b,Vvn.č.43/19s2sb.,ýl,nařč.212/2011sb,,V,nařč.ltl2oo2sb,,
Vl nař. 201/2010 sb , Vl, nal. č 495/20019b,V.nař,č.373/2oo1sb,,V.nař,č.1*/2m2sb,,V nař.
č,59V2006 5b,, V, dái, č,352/2005 sb,, Vi, nař 36112007 5b), poiární ochíany kejméná zák, č.
r33/1935 sb, Vyhl. Č,24612001sb,Wh] Č.23l20o3sb.)iodpadi kejména rák. č,1s5/2oo15b).
3,2 vlastnické právo k di]u přechári ná objednatele dnem plédánidila zhoiovtel zhotovitél ne5e
nebežpéčiškodY na díé do převzelidila objédiáteem Po převzetidllá objédnatPem přechází
nebezpeči Škódy na dile na objednatele.
3 3 Dojde iĚ ýÉny áotovtee V souvisoíis reali,acídi|a ke žn.ČBtěni silíi., při]ezdotÝ.h ploch
nebo jinkh veřeinkh próýrannvi, je zhotovitél povinen silnice, piochy, přlp. pro9tíanývi
nepíodené očistitá uvén do původniho íavú, pokud 2hotovtelpljsvé Čjniónibúde navazovat na
stáVáj1.1inženýBké sitě nebo svou činnosi vykonávát V bftkosl]těchto ]nžený6kých siti,je povinén
zaji5tit, aby nédoš o kpoakoz.íitěchio sítí,
3.4 objednatél,e povinén .hotoviteli poskytnoút pii plnénitéto sňouvy ýé!kérou požadovánóú

3,5 §m uVniníaiy sjnaV?ájem pkemně sdélikoitaktní osoby opráVnéoé,a nÉjednal v souv s]onjs
faktickou realzaci poskytováni slúžeb, neFou] již uvedeny vtéto smlouvě nebó se v budoucnu
zméni v kkóvém pi9eoíém oznámeni bude uvedenó jňéno, při]mení konlaktíl o$byi dá|e
kónbkini adíesa pfu póštovni styk, telófónii spoieni, faxové spo]ení á e-ňai oVé ádíe5y
36 zholóvite]]e pi poskytováni š užeb povinen póíupovats odbornou péči podle svýťh nejlepšl.h
znaosli a íhopnoíí, přičem' jé pli své činnosli povinén sedovai a.hránit oplávněné zájmy
ob]édnálelea ponupov V50u adu sjeho pokyny,

3 7 zhotovlelje povinen doddovai ve!keré píávni no.hy, předpky a naiizeni ve ýtahu k Bozp a
orhrané třeiich ó§ób Vokoi nkta íávby siaveniště músi být ládně zabezpečeno, ohÉnČeno a
ornáčeno VýstražnýňitabUlkam Dnem pléVzetinaveniné piecházi právnizodpovédnoý ža Vznik
škody na hajeik! nebo zdíaViósob na.hotov tele

9, plovedenidia á pierimacíifueni
91zhoioV telsp niýú],ávazek provéí dio dokonieniň dia á předánim di]a Db]ednatel.
9.r zhoioviierje povinén pGemně, telefoiicky oznám i objednatel iejpoždéjido ] pE.oýnich dnú

(předáij oo 3 p/acóvni.lr dnů od dorUienio.námeíiobj€dn!te r

bude lml!Vnimi ýranami ahájeno pře]imaciiizen,

,



93 o předániá převžeti dila blda pořizen zápk, který bude podapsá, opÉVnénýňi ,ántp,

smlúVni.h *ran Dnéň podpisú zápisú o předania přéVzeiidila ob]ednate em j€ dio považóVané Ě
přédané zhobvitdlem a převzaté ob]ednatelem

10.žáruka z. jakost díla

1o,1 zholoviiél poskyluje na dio záruku e ]akon dlla, á tó po niŽe úvedeoou,áručni dobu

v rám.izárUky za]akost día odpovidá,a tó, že dilo bude píovPdéno pod e podmíneklétó smloUVy á

v souladu s orávnímipřédpisy záručnidoba Ěčiná běiet dnem převzeti dia objednatelem pókud

dilo bude předáVáno po čáne.h, začiná béh záŤučnidóby l přišuštré čáíidila Vždy dnem převžeti

pii§lúšnéčá{i dia objedíate em záručni doba čini60 mési.ů

1o.2 vádu dila ob]édnaielozíáňi uhotov]tel] bez lb}téČného odkadu po ]éjiň zj]'těni, oprávnéně

rekamovaiá vada búdé odstrenĚna V dohodnuté lhúté, ktelá budé minmáLné odpovidat ré'né

iP.hnicky 9řiměřeíé liútě odíráiěnl předmětné vady

11,sánk"
!11Pro připád prodleíirhotoviiele s ptedánim dia ýe sjednáném temlnujeóbjedn eloprávněn

zhotoviélináíokovat5mluÝnipokutu ýevýšjo,o5 % z.enydíla ra ráždý den p@d eni,

11,2 Pro připad prodIeni objédnatele s parbami dlE této 5mlóúýý, je žhotovitel opráVněn po

objednar€ inárókovatsfilúVnipokutuVévýŠio,o5% zd 0Žné Čánkv!a kaŽdý den prodl€ni,

1t] objednatelmá práVo up nit smluvni pokutu foímoú žápočtu ké kteíékol]V sp]atné pohlédáv,e

11.4 objednatelje dáe opÉvnéi od sm oUVy odnoup t V připadě, žé vůčizlrotóvitelibylo zahájenó

insolvenčnířhe^i, V némž by oVydáno rDzhodnutío kóíkuuu, připádíě reó€an]zaci

12, záÝěEiná U*anovení
121ŤUto sňlóuvu lze héiit Douze pGéňnýmidódatkvke smlóuvě, Výlovně nazvanýň dódďek ke

smloúVě a podepsáným] opráVněíýmizástup.iobou !mluVíi.h 5tran, Jné zápisy, píolokoly se ú
,ménu 5mloUVy nepovažui,,

12 2 Pokud nastanou u §m]uVni5tía^y ďutečnon]brániciiádnému plnénitéto 5mloUVy, táto sm|!Vni

nÉia ]e povinna tyto skutpčnoíi neprodl€né ožnáňit druhé ncně á wvo at]édnánioprávnénýťh

12 3 Taro sm ouvajevyhotovena ve ] íejnopilech, z ni.hždva obdížiobjedn elajeden u hoiovite

Tdio5mloUVBnabýVáplatnon aúinnonidnem jejihopodp5uoběň

12 4PráVa a pov nnon 5ň|uVni.hstiánVtétosm]óuVéneUpÉVenjseřidizákonPmÉ,39/20129b,
óbčaíským zákonikem a da šiňi pláVnim] přodpisy

1z 5V piipa,]ě.ou porú mériu*anoveniň sm ouvy a piiloh, ma]ipřednoi unanovenism óuvy

Nedi]nou 5oUřád,této5mloúVy jsouiásedUjicípřilohy:VvplíénýVýkaVÝmér

126Nep ío* keréhokoiusi;novenitéto smlouvy neovivíiplatnon on nich U<anóVeiitélo

V plipádé, re jakékolV Uná^ovenlby bylo

dohodnoú na pEvíě pijaie ném zpť!5obu

nepbnrél lť\p |] U polbý' pdl
p.ovedeni EmólŮ obsŽených Ý předmétíém UnBnoVeni,

l,



]ež je neplatié nebo pózbylo patnoni, á lyto záméry rcan!]i íolňou Uavřéni dodatku ktéto

12.7 V.!kerá p€Va a póvinnosiiVyplýv;]iťi, télo 5mroUVy přeclrázejin. práViiiá !p,esmlUV^l'h

12.s Každá ze 5m Uvnich ýren ploh]šuje, že tuto §mloúVu uzavká svobodně á Vážné, že póvátuje

oBah této Smóuvv za utiiý á 3ózú ilernÝ a že jsou ]iznámy VeikEré skulečn,n, jež Fou pío

uzaviPni této smouw rózhodujíci, Na důkaz toho připójuji 5m Uvni íreny k téló smlouvě ýé

vpVt€nud{h dml?,lrols

pEíRoM STAÝBY . .,
lÓ]16769 j,D]Č.?íI!,

]ana t]o o0bková, n ónka 7a,hordvíe e: Málék Volák, ořédseda předsiavéínva

,r,říl.x
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