Smlouva

o

Návrh
d í l o č. MHÚM/2022/00xx/SD

Tuto smlouvu o dílo uzavřeli dne ………………podle ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) následující strany:

Zhotovitel:

Firma, sídlo :
…………………
Bankovní spojení :
…………………..
Č. účtu :
……………………..
IČO: 01338269
…………………………
Zastoupený ve věcech:
- smluvních: ……………………………..
- technických: …………………………….

…………………..

Objednatel:

na základě zápisu …………………… rejstříku ………………………………

Firma, sídlo :

Město Studénka, nám. Republiky č.p.762,
742 13 Studénka
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.ú.:
924801/0100
IČO:00 29 84 41
DIČ: CZ00298441
Zastoupený :
Lubomírem Šobichem - místostarostou
Zastoupený ve věcech
- smluvních :
Ing. Milanem Kyjovským – vedoucím odboru MHÚM
- technických :
ing. Josefem Kaletou – referentem odboru MHÚM

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající
v obnově a nástřiku nového vodorovného dopravního značení, a to dle zadávacích podmínek na tuto
akci ze dne ………….. (dále jen „Dílo“).
1.2 Objednatel se zavazuje převzít zhotovené dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu
dle odst. č. 3 této smlouvy.
2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy
a v Době plnění jak je definována v zadávacích podmínkách.
2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně.
2.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.
2.4 Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
2.5 Dílo podle této Smlouvy bude provedeno na místních komunikacích města Studénky,
které jsou v majetku města a přesná místa provádění díla určí objednatel.
2.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání
skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy, avšak nikoliv častěji
než jedenkrát týdně.
2.7 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 24 měsíců od převzetí díla.
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3. CENA
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu
za m2 ve výši ………………….. Kč včetně DPH (slovy: ……………. korun českých) (dále jen
„Cena“). Celkový počet m2 stanoví objednatel před započetím díla tak, aby celková cena nepřesáhla
hranici 100 000,- Kč bez DPH.
3.2 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany
si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta
v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši
nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných
nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných
právních předpisů povinen.
3.3 Cena je splatná do 30 dnů od převzetí Díla Objednatelem, a to bezhotovostním převodem
na bankovní účet Zhotovitele vedený u banky ………….a. s., číslo účtu ………………………….
4. DOBA PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést (předat dokončené dílo) Dílo v souladu s touto Smlouvou postupně
dle požadavků objednatele, a to dle termínů uvedených v zadávacích podmínkách, nejpozději do
30.7.2022.
5. VLASTNICKÉ PRÁVO
5.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným
okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.
6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
6.1 Nejpozději do 5 dnů po dokončení Díla, vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla.
6.2 Objednatel převezme provedené Dílo bez vad a nedodělků do 5 dnů od oznámení Zhotovitele
o dokončení díla. Jestliže Dílo bude při předání mít vady či nedodělky, budou tyto uvedeny
v předávacím protokolu. Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
7.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání
Objednatele provedené práce v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav
prováděného Díla.
7.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

8. POVINNOSTI OBJEDNATELE
8.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
8.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla
dle této Smlouvy.

2

9. SANKCE
9.1 V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení v zákonné výši.
9.2 V případě, že zhotovitel nepředá dokončené dílo objednateli v termínu dle čl. 4. této smlouvy,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení
až do dne předání díla.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
10.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.
10.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
10.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom originále.
10.5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá
to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany
této Smlouvy zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek
k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné,
platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného
ustanovení.
10.6 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) občanského zákoníku, s dodatkem
nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření
této Smlouvy.
10.7 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojují své podpisy.

PŘÍLOHA č.1
Specifikace předmětu díla:
Předmětem Díla dle této Smlouvy je obnova stávajících a nástřik nových vodorovných dopravních
značek ve Studénce a její části Nová Horka, a to v rozsahu a kvalitě dle zadávacích podmínek,
které jsou nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

Tato Smlouva byla uzavřena v den uvedený v záhlaví této Smlouvy.

ZHOTOVITEL:
Podpis: ...................................................................................
Jméno: ………………………
Funkce: ………………………….

OBJEDNATEL:
Podpis: ...................................................................................
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Jméno: …………………………….
Funkce: ……………………………
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