Příloha ě.4

Smlouva o dílo číslo:312015

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") na akci:
..Oprava stávaiicích koupelen v 18-ti bvtových iednotkách "
,l,

SMLUVNÍSTRANY

1.í Objednatel:
Domov pro seniory BUKOV, příspěvková organizace
Za Vozovnou 783l1
400 0í Ústí nad Labem
Zastoupený: Mgr. Věrou Vonkovou, ředitelkou DS Bukov
- ve věcech smluvních, fakturačnícha realizaóních
Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č.ú.3783890217

lČ: 44 555 661

IO1OO

DlČ: CZ 44 555 66,1
Telefon: 475 600 429
(dále jen,,objednatel")
a

í.2 zhotovitel:
JKNstavby s.r.o.

Petrovická 134,4O3 40 Ustí nad Labem
Zastoupená,jednající: Tomáš Peěimon, jednatel
ve věcech smluvních ,fakturačních a realizačních
Bankovní spojení: ČSoB, ě.ú. :26574806/0300
2a7 45 4oo
lČ:
DlČ:
cz28745400
Telefon:

+420 608 029 333

Firma je zaregistrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C
vložka 30331.
(dále jen,,zhotovitel")

a

zhotovitel" také společně jako ,,smluvní strany") uzavřeli níže
uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo :

( ,,objednavatel"

,,

2,

PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpeóí pro objednatele dílo
v následujících pracích ( dále jen dílo ): ,,Oprava stávajicích koupelen v 18-ti
spočívající
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bytových jednotkách", budou vyměněny zařizovací předměty, vana bude vyměněna
za sprchový kout (bezbariérový) vč. madel a sedátkem v prostoru, výměna umyvad|a správné nastavení výšky. Dále bude provedena: výměna obkladů stěn i dlažby na podlaze,
výměna zrcadel za sklopná, výměna stávajících rozvodů e|ektroinstalace, v rozsahu

dle podané nabídky, která je

nedílnou součástí této smlouvy

o

Zhotovitel byl vybrán hodnotícíkomisí při výběrovém řízení konaném dne:22.1o.2015.
2.2

objednatel 3e zavazuje dílo převzít
specifikovaného v odst. 2.1

a

zaplatit dohodnutou cenu

za

dílo.

provedení díla

.

Zhotovitel se zavazqe předat zhotoviteli informace potřebné kzajištěníčinnosti dle čl. 2,1
této smlouvy. Je povinen umožnit přístup do svých prostor za účelemprovedení výše
uvedených prací. Před začátkem prací bude zhotoviteli písemně předáno pracoviště.
2.4

se zavazuje udžovat v jednot|ivých

objektech, pro které bude zhotovitel
zpracovávat předmét díla, čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou
činností.Poplatky a ma,jetkové sankce za de|šínež smluvenou dobu užívání,případně
v rozporu s podmínkami (užíváníveřejných ploch apod.) hradí zhotovitel, jakož i veškeré
úhrady energií spotřebovaných v průběhu provádění díla.

Zhotovitel

2.5
Zhotovitel zodpovídá
na pracovišti,

za dodžování bezpečnostních,požárních a hygienických

l.b

Pro případ nutné vícepráce je třeba písemného odsouhlasení mezi

předpisů

objednatelem

a zhotovitelem, Bez tohoto předchozího písemnéhosouhlasu či jiné dohody o vykonání

víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel
provedl, je oprávněn po objednate|i požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto
materiály odpovídajíběžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit
ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelněvynaloženy a dále
není povinen hradit dalšínákIady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací
(zejména prací a energie).

3,

DiLo A pRovEDENiDíLA
3.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péóí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy
a v čase plnění flak je definován níže).Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně
způsobu provádění díla.
3.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě,
odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.
3.3
Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této sm|ouvy
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4,

cENA PLNĚNí, rnxtuRlce
4.1

provedené v souladu s touto smlouvou
Ónleanatet se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo
cenu v celkové výši:

44í 806,10 Kč
216270,92 Kč
í 658 077,02 Kč

1

Cena bez DPH (15% DPH)
DPH 15%
Cen,a cetrem včetně DPH:
Dle předaných rozpočtůzadaných prací ,
(

Slovy:,,Jedenmilionšestsetpadesátosmtisícsedmdesátsedmkorunčeských"),

4.2

Smluvní strany
v předchozím článku 4.1 je pevnou cenou za dílo,
díla je
provedení
ue"i obstarané zhotovitelem pro účely
si ujednáva,ii. že kupni ."n"
upravována
neoudJ po ooou trani této smlouvy žádným způsobem
zahrnuta v ceně a
"ena
vyna|ožených nákladů souvisejicich s provedením díla
-ňopiatr<ů
ína ř]; "yli n".J zao"y "rř,iyse
kiejichž úhradě je zhotoviiel na základě této
ani iakÝchkoliv iiných nákladů Ú
povinen,
.r"rÓ""v ii obecně-závazných právnich předpisů

č3n^.. dílo uvedená

l"

4.3.

'l5 ti dnů od předání a ořevzetí dila, zhotovitel neni
ův-rretovani provede zhotovitel do
podpisem protokolu o předáni
t"iit"ru vystavit před tímto termínem, resp, před
"ňra""é"
a převzetí díla
4.4
splatnost faktury je 15 dní.
4.5

převodu

uhrazena formou bankovního
oira specifikovaná v bodě 4.1 této smlouvy bude
faktuře. Dnem
zrlotovitele uvedeného v článku 1.2, a to proti vystavené
objednatele,
z
účtu
uňrlr"ri ei ."pr"cení dle této smlouvy se rozumí den odepsání

óJna

ř"";;ř;ň-iliu

4.6
Obiednatel je oprávněn pozastavit 2}ok

z

předání
celkoué ceny díla, v případě, že v zápise o

či nedodělků. Uvolnění této částky
a ořevzeti díla budou "v"oe"J'"ňaov ont"ane _vázástupce
oblednatele potvrdí protokol
#;il;";ň;"ěij" l+ o"í .ío"i;", Řdy oprávněný
b odstraněňi vad a nedodělků,

4.7
je zajištěno,
Óojeonatel prohlašuje, že financování díla
4.8

Pokudzhotovitelbudefakturovatmenšíóástkuzazhotovenídíla,másezato,Žese'iedná
o

"enu

áonoOou, kterou objednatel akceptoval,
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5.

čas pt-t,tĚt,ti
5,

1

li,Jll;J"r"."r§:i3]'i"

Zhotovitel se zauazuje*
do dne: 31.3. 2016,

o dilo".
tři pracovnich dnů od podpisu,.,,smlouvy
nejpozději
pro
obiednatele
dílá

oro"ái!"iij';;";;J"ď;

5.2

bude provedeno
Předání objednatelem zhotovite|i
dílo,

dne

:

do tří dnů od podpisu "Smlouvy o

p",iTi,?i"_9?]:bi::l11?:"^",;S,.:
provedením, "
3o'u.".nu s dilem je zhotovitel
so,.iuisrosti s dilem či ,ieho
zisrarřešo"mjj,zišráiu
listiny, které zhotovitel

ť#}:l}jJJill

j''"

6.

ODPOVĚDNOST ZA VADY
9Ío,ou''"' odpovidá

za

vady dle usi,

:ltlll"".tl#ii§[,'Jl"&,i

€,1i!

zákoníku o právech
§ 2615 - § 2619 obóanského
jařost dila se použiji obdobně ustanovenl

i*

^

6.2

,obvyrÉ
Dálezhotovitelodpovídáformouzárukyzajakostdílaatotak,Žedodanédilomápozáruóní
a zhotovitel odpovídá
ptip.
,.rJuuoů
o"n"i].l"iě,iá"i"
dobu Vlastnosti
"Lšt"".iiteio larueni doby i když v době
vyskytnou či budou jinar zjištěny, iéňem

za

uadý,které se
splnění ještě neexistovaly,

6'3

' a, ,!l^^A^)
případné dalšípráce záruku
práce
uvedené
na
poskytu.ie
Zhotovitel
předání a převzetí díla,

_L

"",

-;ícůode dne

me!

touto smlouvou,
6.4
zejména nemá vlastnosti stanovené
Dilo (nebo 1eho části) má vady, 1estliže
*" !a" i
y
J á e vt a st n ó sti w pr J"i
nŤ ť::"*";iil i"l 15.r,,:H,ír'.,"iln9i:,'ři
"
žnotouitdr oáte nezodpovíaá
poskytnutých objednatelem
způsobeny ,o"_u,iitiři'noariadů
vady projektu, ťt,iá Ovrv
anebo na ně upozornil
nemonr zjistiilet,i-ci-nevnoonost,
i!éno,,i.iri
pri
uvn"ioi"-ni
a zhotovitel
je,iich použitítrval,
onjeOnatete a ten na
i

t

i, j"

J*l

ť;il ,::n:"l;li:;i:n*§illii:b]iiď"p;;ř'.;;,1i'
za

stim, že každá vada
ustanoveni 6,1 - 6,4 obdobně
platí
nedodělcích
O vadách
anedodělekouoeoňponateiipředánaabéŽiunizáruénídobaodpřevzeiiob'lednatelem'

6,5

a
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7.

sANKcE
p_oy,x"1Ť1|]ill_"_?"^*'""]:.:1ru,^5,"J*"
]J-ti ,notouit"t v prodleni se splněním 9íP: j: za každý i iaoočatý den prodleni, zhotovitel
Dpil
ve vÝši 0,5% z celkové ceny dila včetně
objednatelem,
u i"*inu pró okoinosti )působené
všaťneni v prodleni, n"oosro_]i"ř"'šňrnái
uáa a neoooélkůplatí ste]né ustanovení,
V případě nesplnění t"r,inu oa,ii"ie-ni

7.2

_ _-^ll^^í ,,^ .niĚi o ní o/^ .lenně z dluŽné
úrok z prodleni ve výši 0,0í% denně zdlt"
zhotoviteli
uhradit
je
povinen
oblednatel

óástky.

8.

zÁNlK sMLUVNiHo VZTAHU

t,

8.1

vzlah zaniká v těchto případech,
Šrnruuni strany se dohodly, že smluvní

této_sTl.yl;^adně a včas,
a) Splněním všech závazků vyplývajících.z

l')DohodousmluvnichstranpřiVzájemnémVyrovnánlucelněVynaloŽenýchaprokazatelně
-'JotoZený"n
nákladů ke dni zániku smlouvy,
bui"dnatele pro jejich podstatné poruŠení
c) Jednostranný. oo.toup"ni-ň"J.rr"""v
zhotovitelem.

p"!!::]T smlouvy ze strany
3Í'uun' strany se dohod|y, že podslatným se rozuml:
ř" ..v.r"S Ztb6 oOst, 1 obóanského zákoníku
a) nedodženi doby plnění,

zhotovitele

jakosti nebo druhu díla,

;Í ň;;r;;i ijeonáneno množství,
neJoO*eni ujednání o záruce zaJakost,
"Í
Ji náoártr"nenívad díla ve s,lednané době,

9.

OSTATNÍUJEDNÁN|

?"''o

ustanoveními zákona č, 89/20,12 Sb,,
se řídí právem Českérepubliky, ,9tlpn"
".'ouu"zákoníku, ve znění pozdělších předpisů,

"ňe"ň.ráň"

deník,
praci až po odstranění vad a nedodělků stavební
2nltouit"r povede od zahájeni
komplexního
zahájenim
nejméně 1 .x tÝdné, Před
_
obiednatel bude potvrzovařii"",iů"i o".ir
jedno oaré skutečně provedeného dila
oui"oi"teli
prejj')ňři""iá
ail"
předáni provedeni
;svědčenío jakosti a kompletnosti a zkušebních
projektovou dokumentact řái"š,áŇt,
protokolů.
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9'3

,-

Íffi::;i"ť:,: l,:;:;
g.4

íormou pisemných
ótlvě lze sjednai pouze
dohode
á po vzáiemné

dodatků PodePsaných

výtisk obdržíobiednatel,
nichž
ieden
z
výtiscich,
,; .- ve dvou

*=4:6

,,"
Smlouva S? ,,,-,a
obdži z,:::

jeden výtisk

,

....]'j, ,i-

hospodářskému

uGE|u rql\\v

ťĚ*if,:p

"že tato

j:,ii"*i:i,ffiil,JlXXXiloíu",",

iiťů{ďj,f; #iř$ál;i:.1l§:,:"i#liťliŤ:'i
?"',o ,.,ouu" nahýbá

stranami,
podpisu oběma smluvnimi
dnem
úóinnosti

dne: 4,11,2015
V Ústí nad Labem
10,

poDplsy srvriúvHicH sTRAN

il!ůl?J!L','t';f,:J:H'3:?il'j;ff

9,:::

j:,Y;':i:ť"!í::,i

o

j9{ř§stavby".',
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