
SMLOUVA O DILO
č. 1

uzavřená ve smyslu ustanovení $ 25s6 a násl. zákona č.89l20L2 Sb.' občanského

zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

L Objednatelem:

Zá|<|adní š kola Benešov, Jirás kova 888

se sídlem: Jiráskova 888, 256 01 Benešov

zastoupený: Mgr. Milenou Práškovou, ředitelkou školy

IČ ]5033062

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s'

Číslo účtu: 32581 8399/0800

a

2, Zhotovitelem:

Havelka Jan - Malbo

se sídlem: Úročnice 5,256 01 Benešov

zastoupený: Janem Havelkou

IČ: 10071750

Ů DIČ: CZ54O72I34O5

Bankovní spojení: Komerční banka

ěíslo úětu: I944I121/0100

takto:

I.
Základní ustanovení

l. Zhotovite1 závazněprohlašuje, Že disponuje všemi právními a technickými předpoklady'

kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČsN a všech předpisů' které jsou

nutné k proveden i di|a,že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které

mu byly objednatelem poskýnuty a Žeje schopen podle tohoto zadání předmět díla



odbomě provést v poŽadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, Že

bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami' škodami a

zbytečnými výdaji.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

il.
Předmět díla

Předmětem jsou stavební práce nutné pro opravu soklů, malování, opravy
maleb a nátěry v interiérech budov zák|adní školy, školní družiny a sportovní haly.

Areál školy je tvořen třemi budovami - budovou základni školy spojenou
chodbou s budovou sportovní haly a samostatnou budovou školní družiny. Budova
školy má suterén, pŤízemí a dvě patra, malba, opravy malby a nátěry se budou
provádět ve třídách, chodbách a na WC' opravy soklů se budou provádět v přízemí
školy. Sportovní hala má přístup u ulice za budovou školy, má přízemí a první patro a
malby, opravy a nátěry se provádějí v šatnách, sprchách, na WC' umývámách a
chodbách. Škohi druŽina má samostatný vchod zé slepé ulice před budovou, má
pÍízemí a první patro a budou se provádět malby, opravy maleb anátěty.

t.

ilI.
Doba plnění a místo plnění

Zhotovitel se zavazltje provést dílo ve sjednané době:

termín realizace: l.07. * 3|. 07.20L4

Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje

se objednatel pÍevzít toto dílo v nabídnutém z|<ráceném termínu.

Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závis\é na řádné a včasné součinnosti

objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.

objednatel se zavazuje, že dokončené a bezvadné dílo převezme a zap\atí za jeho

zhotovení dohodnutou cenu.

Dokončením díla se rozumí předaná a pÍevzatá práce v rozsahu této smlouvy, bez vad a

nedodělků'

Místem plnění je Zák|adní škola Benešov, Jiráskova 888, Jiraskova 888' 256 Ol Benešov,

interiéry objektů základni školy, školní druŽiny a sportovní haly.
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t.

IV.
Cena díla

čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná,Cena za zhotovení díla v rozsahu

konečná za kompletní dodávku.

Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH

Cena s LI%DPH

sI

2.

J.

4.

5.

274.207,--

57.584.--

Cena za dí|o celkem včetně DPH 331.791,--

Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze

zpožadavku objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně

předmětu veřejné zakéaky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany

objednatele' při které dojde ke zvýšení nebo sníŽení rozsahu oproti ýzvě k podání

nabídky na veřejnou zakázku malóho rozsahu.

Nabídkovou cenu nelze překročit zVůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu

díla, tak změny nabídkové ceny musí býuzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

Nedílnou součástí této smlouvy je poloŽkový rozpočet, který byl předloŽen jako

nabídková cena.

I

v.
Platební podmínkv

1. Úhrada za každé jednotlivé plnění dle objednávek zad,avatele bude prováděna

na základě daňových dokladů, vystavených uchazečemzakaždý kalendářní měsíc do

5 dnůpo dodání apřevzetí části plnění veřejné zakázky.

Příloha k faktuře:

- předávací protokol hotových prací včetně měrných jednotek

2"'Doba splatnosti daňových dokladů činí 21 kalendářních dnů ode dne doruěení daňového

,,. dokladu objednateli.



vI.

1' Zhotovitel provede sluŽbu na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení sluŽby.2' Zhotovitel odpovídá za to, Že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy av záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
3' Zhotovitel'neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcíposkytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistitjejich nevhodnost' nebo na ni upozornil objednatele, ale ten najejich pouŽití trval.4' Záruční doba je 5 let na provedené práce (mimo práce a materiály dodané objednatelem)

ode dne předání díla objednateli

5' Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy arozsahu reklamované vady' Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
odstranění reklamované vady' platí, žereklamovan ávadamusí být odstraněna nejpozději
do 30 ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

6' objednatel se zavaznje. Že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.

VII.
Podmínkv provedení díla

1' objednatel se zavazuje, že před,á zhotoviteli prostory budov nejpozději ke dni zahájení
prací dle čl. III., a to ve stavu způsobilém k prováděn ípraci.

2' objednatel odpovídá zato, že po celou dobu služb y, ů d,opředání a převzetidíla nebude
Ťádný průběh prací narušován neoprávněnými zásahytřetích osob.

3' Zhotovitel dnem předání prostorů přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastn í řízeníptací' dodrŽování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdravi, požárních,ekologických adalších předpisů, čistotu a pořádek v budovách a za vstup cizíchnepovolaných osob.4' Zhotovitel je povinen vnávaznosti na zákon č. 185/200l Sb., nakládat sodpadovými
' materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou'
5' Zhotovitel je odpovědný za to' že při provádění smluvních výkonů budou dodrŽeny

platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí,
přírody a vodních zdrojů' Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby
nezávisle na zákonných předpisech a úřední ch nařízeních nebyly na Životním prostředí avodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádnéškody' převyšující nutný rozsah
pro provádění stavebních výkonů.

t*)



7.

8.

6. Případné škody, které vznikly v průběhu sluŽby objednateli nebo třetím osobám vinou

zhotovitele, uhradí zhotovitel.

Po dokončení prací, resp' převzetí díla zhotovitel vyklidí prostor a do 3 dnů je předá

v náIežitém Stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli'

Zhotovitel prohlašuje, že po dobu stavby má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu

ve výši finančního plnění zakázky.

1.

VIil.
odstoupení od smlouvy

objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjisti-lri, že prováděné

práce i přes upozomění jsou nekvalitní nebo docházi k prodlení při prováděni praci.

objednatelje oprávněn neprodleně odstoupit od smlouvy, jestliŽe byl prohlášen konkurs

na majetek zhotovitele.

objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy' jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným

způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele

neodstraní následky takového porušení'(pokud týo následky mohou bý odstraněny), nebo

zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou

součinnost, ěímž ohroŽuje zhotovení díla.

V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních

účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný

a prokazaielně obj ednaný materiál.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliŽe objednatel svým jednáním nebo

opomenutím zvlášť závůným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu

zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující

k odstranění závaďného Stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím

opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čimž ohrožuje zhotovení díla.

odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně' za doručené se odstoupení se

povaŽuje i tehdy, pokud Strana, které je doručováno, zmaÍí doručení nebo doručeníbez

důvodu nepřevezme.

É'
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IX.
Smluvní pokutv a úrokv z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši O,O5oÁ zakaždý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je

povinen zď/ratit úrok z prodlení ve výši O,Osyo z dlužné částky zakaždý kalendďní den

prodlení'

3. Smluvní pokuta je splatnádo 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li

v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízeni, stává se smluvní pokuta

splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahé|eni insolvenčního řízení.

x.e
Závěrečná uiednání '

:;

1. Tato smlouva Se spravuje českým právním řádem. Vpřípadě sporů se smluvní strany i
zavazuji řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi t

n,

k dohodě, je příslušný obecný soud strany Žalované'

2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to

formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

3. Veškeré dohody a ujednání učiněné při přejímacimŤízení a zapsané v protokolu (zápisu)

o předání a pŤevzetí dokončeného díla, se stanou smluvním ujednáním a v takovém

případě sé stane v|astní protokol (zápis) o předání apŤevzetidokončeného díla dodatkem k

této smlouvě.

4' Jakákoliv oznámeni stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem' telefonicky

nebo elektronickou poštou doručována naniže uvedené adresy:

doručování objednateli: doručování zhotoviteli:

adresa: Zák\adní škola Benešov, Jiráskova 888 Jan Havelka

Jiráskova 888 Úročnice 5

2560| Benešov 2560I Benešov

číslo faxu: 317721697

číslo telefonu: 317721697

3r7 72r 161

3r7 7Zr 767



T

e-mail adresa: zsjiraskova@seznam.cz

kontaktní osoba: Mgr. Milena PráŠková

5' Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením

$ 2 písm. e) zákona č. 32OI2O0I Sb', o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějŠích předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo sluŽeb
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

6' Zhotovitel je povinen předloŽit objednateli Seznam subdodavatelů a veškeré údaje
o subdodavatelích vrozsahu a ve lhůtách stanovených v $ 147a zákonač. I3712006 Sb.
o veřejných zakázkách, v platném zněni.

7 ' Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se
zákonem č.13712006 Sb. o veřejnýchzakázkách' v platném znění.

8' objednatel dopředu vylučuje postoupeníjakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek,
ptáv a povinností zhotovitele vůči objednateli ztéto smlouvy o dílo nebo zjejí části na
třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu ob'iednatele a současně
odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle $ l898 občanského zákoníku, pokud by
k takovému postoupení došlo.

9' objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo
jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje,
Že tento účet je současně bankovním účtem, kteý zhotovitel zveřejnil v Registru plátců
DPH vedepém Ministerstvem financí České republiky.'

l0'Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž objednatel obdrŽí jeden
stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

l1' Smluvní'strany prohlašují, Že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojuj i níže své podpisy
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V Úročnici dne 26.5. 2014

Havelka Jan. MALBO
malÍřské a lntěračské práce

Uročnioo 6

' 256 01 Beneěov u Prahv
. . . .l0o:' 100.7t 750.Dň:tZ64a721b406.)-. .. . .::y'./

Zhotovitel, ,á.-čft.
Havelka Jan - Malbo ./

J,,'.1 ,:

, Jiráskova 888


