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SMLOUVA O DÍLO č. 12/2014-VI.
podle § 2586 a násl. zákona

č.

8912012, občanského zákoníku

Článek 1.
Smluvní strany
1. Zhotovitel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

KOHOUT COMP ANY S.r.o.
38226 Horní Planá 16
60646956
CZ 60646926

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: Milan Kohout, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Homolka, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: REIFFEISENBANK
Číslo účtu:
1060610606/5500
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 4387
2. Objednatel:
Obec Větřní
IČ 00246182
Na Žofině 191,382 11Větřní
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Český Krumlov
Číslo účtu:
0580010319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora

Článek 2.
Předmět smlouvy - určení díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu díla tohoto určení a
rozsahu:
"Zateplení objektu MŠ - Školní 294, Větřní"
2.2. Rozsah předmětu díla
Rozsah zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení objektu mateřské školky Školní 294, 382 11
Větřní systémem ETICS s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou. Jako tepelná izolace
bude použit fasádní polystyren tl. 150 mm. Střešní konstrukce bude zateplena tepelně
izolačními deskami z pěnového stabilizovaného polystyrenu tI. 140 mm a bude provedena
nová hydro izolační vrstva z PVC-P fólie tl. 1,5mm.Součástí zateplení je výměna původních
oken, balkonových dveří a vstupních dveří za nové. Stavební úpravy budou provedeny podle
projektové dokumentace zpracované Ing. Ladislavem Slámou, Zubčice 41,38232 Velešín.
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Článek 3.
Sjednaná doba pro provedení díla
3.1. Zhotovitel provede dílo ve lhůtě:
Zahájení prací: 1.7.2014,
Dokončení prací nejpozději do 30.9.2014
Dílčí termín plnění: Vnitřní prostory MŠ budou dokončeny nejpozději do 31.8.2014.
3.2. Doba plnění se prodlouží, pokud bude nutno práce přerušit pro nepříznivé klimatické
podmínky. Doba přerušení plnění bude odsouhlasena smluvními stranami samostatným
zápisem.
3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 30.6.2014

Článek 4.
Cena za dílo
4.1. Dohodnutá cena za dílo dle zák. Č. 526/90 Sb. o cenách činí: 5 449 180,00 Kč
bez DPH - zakázka podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a, 92e
zákona Č. 235/2004 Sb., o DPH
4.2. Dohodnutá cena je cenou pevnou a zahrnuje všechny náklady spojené s realisací díla,
včetně zařízení staveniště.
Článek 5.
Financování a placení
5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětného díla.
5.2. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.3. Provedené práce budou objednatelem placeny po předání a převzetí díla a
odstranění všech případných vad a nedodělků.
5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací potvrzený osobou oprávněnou
jednat ve věcech technických za objednatele
5.5. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
5.6. Faktura bude označena textem "Zakázka podléhá režimu přenesené daňové povinností
podle § 92a, 92e zákona Č. 235/2004 Sb., o DPH

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Článek 6.
Způsob provádění díla
Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a následujících občanského zákoníku.
Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti, vyplývající pro
zhotovitele ze zákonných ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích a zajistí rovněž realisaci všech nezbytných opatření, vyplývajících z
povahy prací na stavbě.
Objednatel umožní zhotoviteli napojení na inženýrské sítě - vodu a elektrickou energií.
Zhotovíte I zajistí jejich měření, s tím, že před zahájením prací a při převzetí díla bude
proveden odečet stavu měřidel a po převzetí díla objednatelem bude provedeno vzájemné
vypořádání.
Zhotovitel bere na vědomí, že v období od 1.9.2014 bude kolem objektu a v objektu MŠ
zvýšený pohyb osob. Z tohoto důvodu se zavazuje přijmout taková bezpečnostní,
organizační a technická opatření, aby bylo zamezeno možnému zranění pohybujících se
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osob.
Článek 7
Záruční doba
7.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční dobu díla 60 měsíců.
7.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla a po odstranění všech případných
vad a nedodělků, včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání předmětu díla
ani jej podstatným způsobem neomezují.
7.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace zhotoviteli písemnou formou
do jejího odstranění.
7.4. Dohodnutá záruční doba platí i za nejzazší lhůtu pro oznámení skryté vady předmětu díla
zhotoviteli ve smyslu § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

8.1.
8.2.
8.3.
8.3.
8.4.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Článek 8.
Smluvní pokuty
Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy
zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro předání a převzetí díla smluvní
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
Za nedodržení dílčího termínu plnění podle článku 3., odstavec 3.1. smluvní pokutu ve
výši 5000,- Kč za každý den prodlení.
Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve
výši 0,05% z částky k úhradě za každý den prodlení.
Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za
splnění závazku z této smlouvy, je přípustné.
Článek 9
Závěrečná ujednání
Objednatel má vyhrazeno právo provést destruktivní zkoušku v případě pochybnosti
o kvalitě materiálu (prvoplast), tzn. dodávku zničené výplně destruktivní zkouškou
ujakéhokoli okna nebo okenního rámu.
Dodavatel prohlašuje, že prověřil všechny skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny
plnění a finančně je ve své nabídce ohodnotil.
Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy z ní vzešlé občanským
zákoníkem.
Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat
obě strany.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na elektronické úřední desce
objednatele.
Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu.
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