Smlouva o dílo č. SML-PMŠ/HŘ/01/2017
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
ve smyslu ust. § 2586 a následujících
I. Smluvní strany
Objednatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk,
IČO: 00303461

zastoupené:

DIČ: CZ00303461

společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,
IČO: 65138163

DIČ: CZ65138163

kterou dále zastupuje
Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015
a
Zhotovitel:

……………………………………………………………………………..
IČO: …………………… DIČ: ………………………

II. Předmět díla
Navýšení počtu urnových míst na hřbitově v Šumperku na ulici Zábřežská dozděním a
osazením nových kolumbáriích okének do volných prostor mezi stávajícími schránkami ve
stejném vzhledu a barevném provedení.
Zakázka bude realizována výhradně v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou
Ing.arch. Jiřím Valertem, ČKA 01 620, Trnkova 10, 787 01 Šumperk
III. Místo plnění
Šumperk, Zábřežská , objekt občanské vybavenosti s č.p.570/72, parc. č.733
IV. Termín plnění
Dohodnuté termíny provedení díla:
termín zahájení prací:
16.10.2017
termín dokončení prací:
20.12.2017

V. Cena díla
Cena díla je stanovena dohodou v souladu se zákonem o cenách č.526/90 sb. a prováděcími
předpisy platnými k termínu uzavření smlouvy.
Cena je dána cenovou nabídkou ze dne ………….. v celkové výši …………,- Kč bez DPH.
Cena je určena v souladu s ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku pevnou částkou.
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Na plnění se vztahuje znění §92a zákona o DPH, podléhá režimu přenesení daňové povinnosti
(CZ-CPA 43.99.60). Faktura bude doručena přímo objednateli - město Šumperk, Nám. Míru
1, 787 01 Šumperk.
V případě, že se na fakturované práce budou vztahovat ustanovení §92a zákona o dani z
přidané hodnoty týkající se přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen doplnit a
přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, bude faktura doručena přímo objednateli město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. V opačném případě, kdy se nebude jednat o
stavebně montážní práce zařazené v klasifikaci CZ-CPA s kódem 41-43, bude faktura
doručena příjemci, kterým je společnost Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01
Šumperk.
VI. Fakturace a placení
Smluvní strany si sjednávají tyto platební podmínky:
Smluvní strany se dohodly na fakturaci díla po dokončení a jeho předání objednateli bez vad a
nedodělků.
Splatnost faktury se sjednává do 30-ti dnů od data jejího doručení objednateli. Faktura bude
obsahovat zákonné náležitosti, přílohy faktury budou v členění dle požadavku objednatele.
VII. Předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí staveniště proběhne osobní schůzkou zástupců smluvních stran na stavbě.
O zahájení a průběhu prací bude zhotovitel informovat provozovatele společnost Moravská
pohřební služba, s.r.o.
VIII. Předání a převzetí díla
Objednatel je povinen převzít pouze dílo bez vad a nedodělků.
Po dokončení prací bude dílo mezi smluvními stranami předáno písemnou formou - Zápisem
o předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí díla nabývá účinnosti podpisem oprávněných
zástupců obou smluvních stran. O ukončení prací bude zhotovitel informovat provozovatele
objektu společnost Moravská pohřební služba, s.r.o.
IX. Právo z vad díla, lhůta pro uplatnění
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho
veškeré části i jednotlivé komponenty, včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé
pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet
dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem a trvá po dobu 5-ti let.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady
popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů
poté, co mu bude písemná reklamace doručena, písemně oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává a navrhnout přiměřený termín a způsob jejího odstranění nebo uvést důvody, pro které
reklamaci neuznává.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
V případě vad díla, které se projeví v záruční době, má objednatel právo požadovat
zhotovitel povinnost odstranit takovéto vady zdarma.
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X. Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škody
Po celou dobu provádění prací na díle nese nebezpečí škody na díle zhotovitel a je jeho
vlastníkem. Toto nebezpečí je zhotovitel povinen pojistit. Vlastnictví díla přechází na
objednatele dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.
XI. Bezpečnost práce
Za bezpečnost práce při provádění předmětných prací plně odpovídá zhotovitel.
XII. Smluvní pokuty
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla činí 0,05%
z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury činí 0,05% z dlužné částky bez
DPH denně za období ode dne splatnosti uvedené ve faktuře do dne připsání dlužné částky na
účet zhotovitele, případně do data na pokladním dokladu při platbě v hotovosti.
Zaplacení smluvních pokut neruší nárok objednatele na náhradu škod vzniklých pozdním
nebo nekvalitním plněním zhotovitele.
Obě smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty uplatní jedině po vyčerpání všech
možností dohody mezi statutárními zástupci. Uvedené smluvní pokuty mohou být po dohodě
sníženy nebo nemusí být vymáhány.
XIII. Všeobecná ustanovení pro vznik, změnu a odstoupení od této smlouvy
Veškeré smluvní závazky se řídí ustanoveními této smlouvy o dílo, občanským zákoníkem a
dalšími doplňujícími předpisy s ním souvisejícími, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
Výše uvedená smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
V případě zrušení a odstoupení od smlouvy se objednatel zavazuje uhradit veškeré
prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly zhotoviteli odstoupením objednatele
od smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli veškeré prokazatelné náklady, které vznikly, případně vzniknou objednateli
odstoupením zhotovitele od smlouvy o dílo.
XIV. Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran výslovně nazvanými Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy,protokoly apod. se za
změnu smlouvy nepovažují.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech čítajících 4 strany a jednu přílohu, objednatel
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Níže uvedení oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují autentičnost této smlouvy
svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, že tato nebyla ujednána
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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Objednatel:

Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s.,
Slovanská č.21, 787 01 Šumperk

Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města
Šumperka a.s.

V Šumperku dne: ……………..

.....................................
podpis

Zhotovitel:
………………………………………………………………………………………

V Šumperku dne: ……………..

...................................
podpis

Přílohy:
- Cenová nabídka zhotovitele
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