
Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občan3ký zákoník (NÔŽ)

1. Smluvní strany

Pa8ProRea PD s.r.o.
Holkov 32, 382 32 Velešín
Tel.:
Statutární zástupce:
IČ: 069 88 563
Číslo bankovního účtu:
Do obchodního rejstříku zapsán u KS v č. Budějovicích, spisová značka C 27430.
dále pouze zhotovitel

a

Obec Babylon
Babylon Č. 27
345 31 Babylon
Tel.:
Statutární zástupce: p. Pavel Bambásek, starosta obce
IČ: 005 72 551
Číslo bankovního účtu: 0762082399/0800, ČS, a.s.
dále pouze objednatel.

2.1 Předmětem plnění
komunikací I. -
místních částí v
která je přílohou

2. Předmět plnění

této smlouvy o dílo je zpracování pasportu místních
IV. třídy a účelových komunikací pro obec Babylon včetně
rozsahu dle cenové nabídky č. 011/2020a ze dne 22.01.2020,
č. 1 této smlouvy o dílo.

·2.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám nebo doplňkům předmětu díla
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli
soupis těchto změn, který zhotovitel ocení. O těchto změnách uzavřou obě
strany písemný ,,Dodatek smlouvy", ve kterém dohodnou i případnou úpravu
termínu předání díla.

3. TermínY plnění

3.1 Termín zahájení: po podpisu smlouvy o dílo
Termín plnění: l. Část do 31.08.2020 (25.500,- KČ)

2. část do 15.10.2020 (6.500,- KČ)*
*za předpokladu plné součinnosti zástupců obce

První částí díla se rozumí předání zhotoveného pasportu místních komunikací,
druhou částí díla se rozumí zapracování a doplnění připomínek a finalizace
pasportu MK.

3.2 V případě, že termín plnění nebude možno dodržet z důvodu prodlení na straně
dotčených orgánů veřejné správy bez zavinění zhotovitele, nebo potřebných
víceprací, prací nebo dodávek nad rámec stanovený touto smlouvou, jejichž
provedení si objednatel u zhotovitele vyhradil, nebo po které zhotovitel
nebude moci dílo zhotovovat z důvodů na straně objednatele, nebo po které
bude objednatel v prodlení s poskytnutím své součinnosti nebo s plněním
jakékoliv své smluvní či zákonné povinnosti, nebude toto považováno za
porušení smlouvy a o délku takového prodlení se posune i termín dokončení a
předání sjednaného díla.

4 . Cena díla

4.1. Celková cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na
základě cenové nabídky zhotovitele č. 011/2020 a ze dne 22.01.2020 tak, že
její celková výše činí 32.000,- KČ. Uvedená cena je cenou konečnou a je
platná po celou dobu realizace díla.



5. Platební podmínkY

5.1Cenu za dílo zaplatí objednatel zhotoviteli na základě faktur vystavených
zhotovitelem po dokončení jednotlivých částí díla. První částí díla se rozumí
předání zhotoveného pasportu místních komunikací, druhou částí díla se rozumí
zapracování a doplnění připomínek a finalizace pasportu MK. Lhůta splatnosti
jednotlivých faktur je 14 dnů. stejný termín splatnosti platí pro smluvní
strany i při placení jiných plateb {např. úroků z prodlení, smluvních pokut,
náhrady škody aj.)

5.2Faktury budou obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem, kdy na účet zhotovitele bude
vyfakturovaná Částka připsána.

5.3Případné vícepráce nebo méněpráce budou oceněny na podkladě cen uvedených
v cenové nabídce a budou předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními
stranami. V případě, že nebude navýšení ceny za případné vícepráce upraveno
písemným dodatkem k této smlouvě, má se za to, že jsou v ceně díla dle ČI. 3
již zahrnuty.

6. Předání díla

6.1. K předání díla dojde jeho fyzickým předáním objednateli na základě
předávacího protokolu.

6.2. Dílo se považuje za převzaté objednatelem i v případě, že zhotovitel
umožní objednateli dílo uŽívat a vyrozumí jej o tom. Pokud objednatel nesdělí
zhotoviteli výhrady nejpozději do 21 dnů ode dne předání, má se za to, že
dílo bylo ve smyslu § 2605 NOZ převzato bez výhrad.

7. Sankce a smluvní pokuty

7.1. Za každý den prodlení zhotovitele, ve vztahu k termínu plnění a

. předání díla dle bodu 3. této smlouvy má právo objednatel požadovat pozhotoviteli slevu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla.

7.2. Za každý den prodlení po dni splatnosti faktury má právo zhotovitel
účtovat objednateli penále ve výši 0,05 % denně z fakturované ceny.

8. Eáruka za jako8t, odpovědnost z vadného plnění

8.1Nároky objednatele ze záruky za jakost a z vadného plnění se řídí
ustanoveními § 2099 - 2117 NOZ.

8.2Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 24 měsíců.

8.3Účastníci se dohodli na úpravě práv ze záruky a vadného plnění odchylně od
ustanovení § 2106 a 2107 NOZ: v případě výskytu vady vzniká objednateli vždy
právo, aby zhotovitel tuto odstranil, a to nejpozději do 7 dní od jejího
uplatnění. AŽ v případě, Že se ukáže vada jako neodstranitelná, nebo
v případě, Že zhotovitel vadu v dohodnuté lhůtě neodstraní, má objednatel
právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Právo od smlouvy odstoupit má až
v případě opakovaného (alespoň 3x) výskytu vad, které budou neodstranitelné,
nebo jestliže zhotovitel vadu opakovaně ve stanovené lhůtě neodstraní.

8.4Při odstraňování vady díla určí způsob odstranění vady zhotovitel.

8.5Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě předepsané platnými obecnými
předpisy.

9. Bávěrečná uManovení

9.1objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost spočívající v
předložení nezbytně nutné dokumentace.

9.2Smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Změny této
smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených



písemných ujednání výslovně nazvaných ,,Dodatek ke smlouvě". jiné zápisy,
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

9.3Nastanou-lí u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění
této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně
a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

9.4Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem nebo touto
smlouvou.

objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případ upraveném v ČI.
8.3. této smlouvy a dále v případě prodlení zhotovitele delším než 30 dní
s dokončením díla, případně odstraněním jeho jednotlivých vad.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení
objednatele s úhradou ceny díla delším než 30 dní.

9.5při zásahu vyšší moci, jako je válka, nepokoje, výtržnosti, povodně nebo
podobné okolnosti, jež donutí smluvní strany přerušit práci na projektu,
budou smluvní strany postupovat dle platných zákonů. Práva a povinnosti
smluvních stran, které nejsou v této smlouvě ustaveny odlišně, se řídí
pří31ušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.6Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z
zhotovitel obdrŽí každý jedno vyhotovení. Smlouva nabývá
obou smluvních stran. Obě strany prohlašují, Že došlo
rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu přečetly, s
tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

nichž objednatel a
účinnosti podpisem

k dohodě o celém
obsahem souhlasí a

9.7Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv
omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených,
zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Babylon, a to včetně všech
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504

' občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Ve Velešíně dne JQ;lj, h pc'

za zhotovitele:

Qq C 202o
V Babylonu dne . . . . . . . . . . .

za objednatele:

" p. Pavel Bambásek, starosta

Příloha č. l: Cenová nabídka č. 011/2020a ze dne 22.01.2020



=°"::" PasProRea PD s. r. o., Holkov 32, 382 32 Velešín

Cbec ~Ĺ%
Ing. Marcela Pitipáčová - mistostarostka
Babylon Č.27
345 31 Babylon
Teľ.:
e-maiľ:

V Holkově dne 22.01.2020

Cenová nabídka Č. 011/202Oa na zakázku:

32.000,- KČ

Cena obsahuje:
· rozděleni místních komunikací do kategorií (I. - IV. třídy)
· zmapováni místních komunikaci (délky, šířky, povrchy_)
0 zmapování přísľušenství místních kcmunikaci (odvodnění, obruby, zábradlí_)
· přenesení zmapovaných podkladů do přehledných map a tabulek
" zaevidování objektů na místních kcmunikacích (mosty, lávky, přejezdy..j
0 zakreslení 3távajících účelových komunikací
· přehled vla3tníků pod místními kcmunikacemi
· plán zimní údržby
0 návrh veřejné vyhlášky o zařazeoí pozemních komunikaci do kategorie místních kcmmikací
0 dopravu

Cena celkem:

Nejsme plátci DPH.

S pozdrave

jednateľ
PasProRea PD s.r.o

32.000,- Kč

-- -

PasProRea PD, s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín
IČ: 069 88 563
Tel: e-mail:
Zapsáno v OR vedeném u Kraj3kého soudu v č. Budějovicích v oddílu C, vložce 27430


