Regulace vytápění a vzduchotechniky v Pellyho domech
Stav: Dokončeno
Termín: 31.57. 2021
Zhotovitel: Ing. Vladimír Vaněk, Družby 338, 530 09 Pardubice
Odhadovaná cena: 400.000 Kč vč. DPH
Skutečná cena: 323 770 Kč bez DPH

SMLOUVA O DILO
uzavŤ ená dle obč anské hozákoní ku č . 89i2012 Sb., ve zněni pozděj¹ í ch změn a doplnění (dále
j

en,,obč anský zákoní k")

Č í slosmlouvy: SML

120211161

I.

Smluvní strany
1. Objednatel
né nev: Město Police nad Metují , Masarykovo náměstí 98, 54954 Police nad Metují
osoba oprávněná jednat ve věcech té to smlour,y:
Ing. Jiří Beran, starosta města

IČ 002]2949
DIČ : CZ 002]2949
Bankovní spojení : Komerč ní banka, a.s.
Č í sloú č tu:9005-462955 1/0 1 00
Telefon: 49I 509 999
e-mail: meu@policenm.cz
(dále jen Objednate)

2, Zhotovitel
název: Ing.

Vladimí r Vaněk, Dru¾ by 338, 530 09 Pardubice

osoba oprávněná jednat ve věcech té to smlourry
Ing. Vladimí r Vaněk

IČ

08613489

DIČ : CZ 6902113317
Bankovní spojení :

č í sloú č tu:
Telefon: 602 4I3 204
e-mail : v.vanek@centrum.cz
(dálejen Zhotovitel)

II.
předmět dí la

1.

2.

Objednatel a zhotovitel se na zák|adě té to smlouvy dohodli, ¾ e zhotovitel provede na
vlastní náklady a odpovědnost, zapodmí nek sjednaných touto smlouvou, pro objednatele
dí lo ,,Pellyho domy Police n/M. - strojovna YZT - oprava MaRo' (dále jen ,,Dí lo")
s tí m, ¾ e objednatel řádně provedené a dokonč ené dí lo převezme a zaplati za něj
sjednanou smluvní cenu.
Předmětem dí la je dodání pří strojů a zaří zení , za ú č elemopra\y systé mu měření a
regulace stávají cí strojovny vzduchotechniky v budově ěp. 75 (Pellyho domy), na
Masarykově náměstí v Polici nad Metují , vč etně souvisejí cí elektromontá¾ e a vč etně

r-

a

J.

4,

5.

6.

aplikač ní ho,provozní ho a ří dí cí hosoftware, zprovoznění systé mu, zaji¹ tění potřebných
zkou¹ ek, za¹ kolení obsluhy a dodání dokumentace skuteč né hostavu (rroý rozvadé č
DTYZT, ú pravy stávají cí chrozvaděč ů REGOM, ýměna servopohonů UT a klapek
rekuperace YZT)
Bli¾ ¹ íspecifikace dí laryché níznabí dky áotovitele, která tvoří pří lohu č . 1 té to smlouly,
Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e ve¹ keré dodávky, slu¾ by a práce nezbytné k provedení dila
po¾ adované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně dí la uvedené v č lánku V. té to smloulry.
Zhotovitel tí mto prohla¹ uje, ¾ e je oprávněn k č innostem, které jsou předmětem plnění dle
té to smlouvy.

Dojde-li pŤ irealizacidí lakjakýmkoliv změnám,doplňků mneboroz¹ í ření předmětudí la,
vyplývají cí chz objektivní ch podmí nek zji¹ těných při provádění dí la č i z odborných
znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbyteč né hoodkladu prové st soupis těchto
zmé n, doplňků nebo roz¹ í ření ,ocenit je a předlo¾ it tento soupis objednateli
k odsouhlasení . Teprve po odsouhlasení těchto ví ceprací postupem dle č 1. X té to smlouly
ie zhotovitel povinen tyto ví cepráce realizovat amáprávo na jejich ú hradu.

ilI.
Po¾ adavky na \ryhotovení dí la

1. Dí lo bude

a v souladu s technickými

postupy, které k pou¾ ití
jednotlivých hmot, stavební ch materiálů nebo konstrukcí stanovil jejich výrobce.

2.

zhotoveno řádně

V pochybnostech je zhotovitel povinen prohlásit, ¾ e nedodr¾ ení postupu dle předchozí ho
odstavce nemá vliv na kvalitu dokonč ené ho dí la, a ¾ e i přesto se na jí m provedené dí lo
váahuje záruka dle č 1. VII té to smlouly.

IV.
Doba plnění

1.

Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo ve sjednané době:
Termí n zahájení praci:
Termí n dokonč ení prací :

1.4.2021
31.5.2021

2.

Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodlou¾ ení lhů ty plnění nebude-li moci
zhotovitel pokrač ovat plynule v provádění dí La z jaké hokoliv dů vodu na straně
objednatele.

3.

Zhotovitel je oprávněn prové st dí lo i před sjednaným termí nem, pokud to koordinace
prováděných prací na dí le dovolí . V tomto pří padě se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potřebnou souč innost a dí lo provedené ve zkrácené m termí nu převzí t.

v.
Cena dí la

1.

Dohodnutá smluvní cena za provedení dí la č iní :

Cena celkembezDPH

.

323 770,,Kč

změně rozsahu dí la bude uzavŤ en pí semný
k té to smlouvě, postupem dle č 1, X té to smlouly,

v pří padě zmé ny závazku spoč í vají cíve

2.

ao^aatet<

VI.
Způ sob platby
1.

2.

pro řádné a plynulé
Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e mázaji¹ těny potřebné finanč ní prostředky
financování ceny dí la.
cenu podle č l, v odst, 1
obiednatel se zavanqe zaplatit za zhotovení tohoto dí la smluvní
té to smlouly.

3.

a po jeho pŤ evzeti
Platba ceny dí la bude provedena jednorázově po dokonč ení dí la
objednatelem.

4.

ode dne doruč ení
splatnost daňové ho dokladu_faktury je do 14 kalendářní ch dnů
pří slu© néČ ástkY na
objednateli. peně¾ itý závazek objednaiele je splněn dnem připsání
ú č etzhotovitele.

5.

dí la atd, o ví ce
Při prodlení objednatele s plnění m jeho povinností , vč etně placení ceny
jako
podstatné
ne¾ 15 kalendářní ch dnů , bude tato okolnost posuzována a ché ryána
poru¹ ení smlour,y.

6,

ZáIohy nebudou zhotoviteli poskytovány,

vII.
Záraky

1.
2.

a

vady dí la

a trvá24 měsí cŮ od data
Záruění lhů ta na dí Io zaěí nábé ¾ etdnempředání dí la objednateli
předání objednateli.
uvedených
Zhotovitel odpoví dá za správnost a ú plnost provedeni dila, provedení Prací
odPovědnost
přejí
má
v té to ,11lo,rrrÉ a souvisejí cí chplatných předpisů . Zhotovitel na sebe
předané ho dí la,
za ¹ kody způ sobené připadnými táchnickymi nebo jinými nedostatky
dále odPoví dá
Zhotovitel
Zhotovitel odpoví dá za správnost, ú plnost á proveditelnost dÍ la.
ÚČ elu
to ¾ e, ře¹ ení dí la je navr¾ eno s přihlé dnutí m k objednatelem stanovené mu

za

ekonomicky přiměřeně.

3.

4.
5.

jakýchkoliv vad,
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, ¾ e ce\é dí lo bude prosto
jeho č ást má vady, jestli®e zejmé na
věcných i ostatnicť te dni předání Dí la. Dí lo nebo
jeho lryu¾ ití ,pří padněnemá vlastnosti
neodpoví dá ýsledku urč ené muve smlouvě, ú č elu
platnými předpisy, nebo nemá vlastnosti
ýslovně stÁvené smlouvou, objednatelem,
obvyklé .
Doba na odstranění závaďna dí le se do záruč ní lhů ty nezapoč itává,
uplatnit vů č i
Smluvní strany se dohodly , ¾ e po záruč ní dobu má objednatel právo
odstranění vad
zhotoviteli priruzodpověánosti)a vady, zďlmé naprávo nabezplatné
neprodleně,
Dí |a. Zhotovitel se iavazqe zji¹ těné vady na předané m dí le odstranit
objednatelem,
nejpozději ve lhů tě do 1 měsí ce od jejich zji¹ tění a oznámení

VilI.

předání dí la

1.
2.

Dí loje pova¾ ováno za dokonč ené po skonč ení v¹ echprací uvedených v č l. il.
Pokud jsou v té to smlouvě pou¾ ity termí ny ukonč ení dí la nebo předání , rozumí se tí m
den, ve které m dojde k podpisu předávací ho protokolu oběma stranami.

Ix.
Práva a povinnosti smluvní ch stran

1.

Objednatel je oprávněn kdykoliv
s touto smlouvou.

2.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli souč innost k provedení dí Ia, a to ve lhů tě,
,jí ¾ mláotovitel urč í .

3.

Zhotovitel postupuje při provádění dí la převé ů něsamostatně. V pří padě, ¾ e samostatné
provádění dí la nebude zhotovitel schopen zqí stit, je zhotovitel vé zánpŤ í kazyobjednatele.

4.

Zhotovitel je povinen dodr¾ et při provádění dí la v¹ echny právní předpisy týkají cí se
předmětné č innosti.

v

pruběhu dí la kontrolovat, zda je prováděno v souladu

x.
zv|á¹ tní ustanovení

1.

Při nedodr¾ ení termí nu předání dí la objednateli, to je po datu dle č lánku IV. odst. 1 té to
smlouly, bude sní ¾ enacena dí la o 0,1 Yo zaka¾ dý den prodlení . Pokud prodlení nastalo
z dů vodů ,které jsou na straně objednatele, toto ustanovení neplatí .

2.

V pří padě prodlení objednatele s placení m uhradí objednatel zhotoviteli ú roky z prodlení
dle ve vý¹ i 0,05% z dlu¾ né č ástky zaka¾ dý započ atý den prodlení .

3.

Objednatel si vyhrazuje právo provádění prací na základě nově vzniklých skuteč ností
přeru¹ it nebo zastavit.

4.

V pří padě změny rozsahu prací nebo na základě nově vzniklých skuteč ností bude tato
smlouva doplněna dodatkem vč etně ú prar,ry ceny a lhů ty odevzdání objednaných prací .

5.

Pokud některá ze stran předlo¾ í návrh dodatku k té to smlouvě, zavazuje se druhá strana,
¾ e se r,ry,jádří k tomuto návrhu do 14 dnů od jeho obdr¾ ení .Po tuto dobu je tí mto návrhem
vázána strana, která jej podala.

6.

Ve věcech dodání dí la v rozsahu té to smlouvy zastupují objednatele:
- ve věcech smluvní ch: Ing. Jiří Beran, starosta města
_ ve věcech

technických,,;fli']"ffi,
e-mail

:

(scholz@policenm.cz)

xI.
závé reč náustanovení

1.

2.

dnem souhlasné ho projevu vů le obou
Tato smlouv a nabývá platnosti a ú č innosti
smluvní ch stran.
se na něj vztahuje přenesená daňová
Dí lo slou¾ í k ekonomické č innosti města, tudí ¾
povinnost.

řádem č eské republiky,
vztahy zní vyp|ývají cí se ří di nllvní m
rau. č . s9 l 20 1, Sb., obč anský zákoní k,
zejmé napří slu¹ nýmiuí urrou"rri Ái
její ch
provádět pouze pí semnou dohodou
4, Jaké koli zmé nya doplňky té to smlourry lze dodatků
,
ú č astní kůve formě vzestupně č í slovaných
vypořádat v¹ e, co bylo v souvislosti
5. při ukonč ení smlouly se její ú č astní cizavazqisi
sesmlouvouplněno,'"uo.iou't.'í kyposkytnuto,nejpozdějido14dnů .
usnesení 1/6RM1202I,
6. Tato akce byla schválena radou města dne22,3,2O2I,č í s1o
jinak, ří dí se vztahy ÚČ astní kŮ zelmé na
1. pokud není v té to smlouvě ujednáno
obecně platnými právní mi předpisy,
obč anským zatonikem a pří padně té ¾
její m
před její m podpisem přeč etly a s
smlouvu
tuto
si
¾
e
prohla¹
ují
,
sí
any
8. smluvní
pripÓ3enými vlastnoruČ ní mi
srými
obsahem výslovně souňlasí , co¾ stvrzují
"iz.
podpisy.
bylauzaví enapodle jejichpravé
9, Smluvní strany souč asněprohla¹ ují ,¾ etatosmlouva
jasná
¾ eje jim ve v¹ ech ustanovení ch
a svobodné vů le, urč itě , vá¾ né u,rorrrrrrit.Iné ,
v tí sni za nápaáné neqihodných podmí nek,
a srozumite Iná, a¾ e nebyla ujednána
originálU, Po
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají charakter
10.
- - Smlouva
jednom o]hotÓ,r."i obdr¾ í ka¾ dýú č astní ksmloulry,

3. Tato smiouv a a

Pří lohy:
itele

3 0 .03,

2021

Objednatel:

(razí tko,

D
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O

Datum:

vrááiiiiii
rno.
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vnnrx

řdi" í ch systé mů

8ffii*,Ť l:ru,.nm?ia
v,vanek@centrum,cz

