Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
smluvní strany
Obec Rabakov
se sídlem Rabakov č.p. 30, 294 04 Rabakov
IČ: 00509078
zastoupená starostou Mgr. Petrem Švorcem
(dále objednatel)
a
……………………………...., nar. ……………..……., sídlem …………………………………,
IČ:
DIČ:
(dále zhotovitel)
Název společnosti:
IČ:
se sídlem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném……………soudem v ………………….,, oddíl ……………,
vložka………………….
zastoupená: ……………….
tuto

SMLOUVU O DÍLO
I.
Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za
sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
za něj sjednanou cenu.
II.
Předmět plnění
1)
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele rekonstrukci hřbitovní zdi obecního
hřbitova v obci Rabakov v technickém řešení a rozsahu dle zadávací dokumentace a soupisu
prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace
včetně přílohy – soupisu prací s výkazem výměr je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen
„dokumentace“).
2)
Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s dokumentací, důkladně zkontroloval
všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky,
které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

III.
Doba splnění
1)
Provádění díla bude zahájeno dle smluvně dohodnutého termínu a s ohledem na
klimatické podmínky. Zhotovitel provede dílo nejpozději do konce roku 2023 s tím, že hrubé
dodávky (dostavba vybouraného zdiva, oškrábání a dohození osekaných částí omítek,
demontáž stávající krytiny a pokládka nové krytiny) budou provedeny do konce roku 2022 a
dokončení fasády hřbitovní zdi (penetrace, potažení stěn sklovláknitým pletivem do tmelu a
natažení probarvené fasádní omítky) bude dokončeno do konce roku 2023. Toto ustanovení
nevylučuje kompletní dokončení stavby do konce roku 2022.
2)
Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním bezvadného díla zhotoviteli v souladu
s článkem V odst. 1) této smlouvy.
3)
Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě,
že zjistí při provádění stavby skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým
způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou
dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení díla a podmínkách jejího
provedení.
IV.
Splatnost a platební místo
Cena díla
1)
Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši …………..Kč bez
DPH (slovy: …………..)
2)

Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit takto:
a)
Stavební materiál poskytnutý objednatelem, který je uveden v zadávací
dokumentaci (písek, cement, cihly) nebude zahrnut do nabídkové ceny a bude odečten
z fakturace.
b)
Zhotovitel bude předkládat měsíční fakturace na základě oboustranně
odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek. Předloženou fakturu se
objednatel zavazuje zaplatit do 14 dnů od jejího předložení. Jednotlivé faktury budou
vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku.
c)
Posledních 10 % ceny díla bude jistotou pro zaplacení sjednané smluvní pokuty
za porušení povinnosti zhotovitele dokončit dílo řádně a včas a včas odstranit jeho vady
(dále jen „jistota“). Tato částka bude vyplacena celá nebo snížená o případné smluvní
pokuty nebo náklady po odstranění vad a nedodělků.

3)
Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny
včetně jejich ceny objednatelem, jinak nebudou proplaceny.
V.
Povinnosti zhotovitele
1)
Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle dokumentace a předat ho objednateli bez
vad a nedodělků.
2)

Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se

zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy.
3)
Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník a provádět každodenní záznamy do
stavebního deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce
také objednatel, stavební dozor objednatele a zástupci objednatele.
4)
Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem
provedení důležitých stavebních činnosti, aby objednatel mohl namístě zkontrolovat provedení
stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu díla jejich kontrola později
nemožná. Je rovněž povinen veškeré vícepráce zaznamenat do stavebního deníku a před jejich
započetím je nechat odsouhlasit objednatelem.
5)

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem.

6)
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickým řešením a
zadávací dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 zadávací
dokumentace, a v případě, že vlastnosti díla nebudou technickým řešením a zadávací
dokumentací včetně jejích příloh specifikovány, v obvyklé jakosti a provedení, a dále odpovídá
za to, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v obecně závazných právních předpisech a
technických normách, které se vztahují k předmětu díla, a to po dobu 24 měsíců, pokud jde o
zděnou spodní část zdi (sokl) a střešní krytinu, a po dobu 36 měsíců u fasády (dále jen „záruka“
a „záruční doba“).
7)

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště při předání a převzetí stavby.

8)
Zhotovitel je povinen odstranit vady díla nejpozději do 30 dnů poté, kdy mu je
objednatel vytkne. V případě, že je včas neodstraní, má zhotovitel právo vady nechat odstranit
na náklady zhotovitele a náklady spojené s odstraněním vad započíst proti jistotě.
9)
Zhotovitel se zavazuje zajistit fotografickou dokumentaci provádění před zahájením a
po ukončení stavby, kterou objednateli v digitální podobě předá nejpozději při předání díla.
10)
Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na to, aby co nejméně narušoval pietní
charakter místa provádění díla, zejména postupovat se zvýšenou opatrností při pohybu
v prostoru hřbitova, zajistit zakrytí hrobů proti prachu a nečistotám z provádění díla, nepouštět
hlasitě hudbu, neodkládat věci na hroby, atd.
VI.
Povinnosti objednatele
1)
Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do 7 dnů po uzavření
této smlouvy.
3)
Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli odběr el. energie, která bude přístupná
z objektu márnice, a odběr vody z hřbitovní studny.
4)
Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady obsahující
všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy v termínech splatnosti dle této
smlouvy.
5)
Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního
dozoru a zástupců oprávněných kontrolovat provádění díla.

6)
Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným
zápisům připojovat své stanovisko.
VII.
Sankce
1)
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu provedení díla dle článku III.
odst. 1. této smlouvy nebo nedodržení lhůty k odstranění vad díla dle článku V. odst. 8 této
smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla za každý započatý den
prodlení.
2)
Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli,
aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.
VIII.
Předání a převzetí díla
1)
Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů přede
dnem, kdy bude stavba připravena k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak
smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí stavby.
2)
Zápis o převzetí díla pořizuje objednavatel. Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je
povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, se
provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno
k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.
IX.
Závěrečná ustanovení
1)
Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo objednatele usnesením č……………………..ze
dne………………………
2)

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

3)
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána
dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
4)
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
5)
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

V …………….……. dne …………………

V ………………… dne …………………..

objednatel

zhotovitel

Přílohy: Zadávací dokumentace včetně soupisu prací a výkazu výměr

