
sídlo: Velká Kraš .132, 79O 58 Velká Kraš
(dále jen jako ,,Objednatel. na straně jedné)

název:
lč:
DlČ:

a

název:
lč:

SMLOUVA O OÍlO

obec velká kraš
00635855,
cZ00635855

D-PROFIL GROUP spol. s r. o.
25387138sídlo: Tomíkovice 370,7gO 65 Žulová

(dále jen jako ,,Zhotovitel. na straně druhé)

uzavíralÍ nÍŽe uvedeného dne, měsíce a roku podle zákon a é.89l2O12Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva.)

l.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad_a nebezpečí pro objednatele za podmíneknÍŽe uvedených oprava ploch oaienů koupališiě Ý;lk; rrastň.lái-JĚ cenové nabídky, aobjednatel se zavazuje Dílo převzít azaplatitza něj Zhátoviteli cenů, xterajé sjednána včl. ll tétosmlouvy.

Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je Dílodostateěně urČitě a _srozumitelně Vymezeno, Žejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních
Podmínek, které je třeba Přijeho realizaciOodržót. Zhotovitelpofuzuje, že se v pinem rozsahu seznámils rozsahem a Povahou díla, Že jsou mu známy veškeré technické, daíitativňi ajine poomínky nezbytnék realizaci díla, a Že disponuje iakovými kapa-citami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dílapotřebné.

Zhotovitel Provede.dílo slotřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co jek Provedení díla Potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést vsouladu s touto smlouvou, závaznýmitechnickými normamiČsN, EN platnými nebo Óoporučenými" čŘ;;;iJrearřJce oila.

ll.
Cena Díla a způsob úhrady

smluvní {ranv se dohodly, Že celková cena včetně DpH za zakoupený materiál bude činit částkum.aximálně do výŠe 362882,, KČ a celková cena za provedenou práci bude činit částku maximálně dovýŠe 149 863,' KČ ( reŽimu Přenesené daňové ptrsoňnostilpři splnění všech položek přílohy ě.1 a é.2této smlouvY a bude uhrazena průběžně dle rozbahu proveáánych prací a vystavených faktur.
cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému dokončení díla.
s.platnost, fakt_ur potvzených pověřenou osobou objednatele je 30 dní od doručení na adresuobjednatele. objednatel je povinen fakturu odsouhásit nejpozději do 7 dnů od jejího doručeníobjednateli, nebo ve stejné llrůtě tuto fakturu zhotoviteli vrátit spolu s příslušnými připomínkami k tétofakluř9. p9kud objednatel fakturu neodsouhlasí nebo newátí zpět zhotoviteli ve lhůtě uvedenév Předchozí větě tohoto odstavce, je po uplynutí této lhůty faktur a považována za odsouhlasenou.

lll.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, Že DÍlo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 20.06.2021.



t

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno,

lV.

Předání a převzetí Díla

KpředáníapřevzetíDíladojdedodvoudnůodjehozhotovení,nejpozdějivŠakbudedílozhotovenoi
práOano v teimínu uvedeném v čl, lll této smlouvy,

o předání a převzetí Díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol,

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 36 měsíců,

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků,

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na

k předání a převzetí Díla dojde až po jejich řádném odstranění, O

stranami sepsán záznam.

Náklady na odstraněnívad nese Zhotovitel,

Termínproodstraněnívadanedodělkůuvedenýchvzáznamuje7
u pr"dáu""ím protokolu stanoven jiný termín,

Díle viditelné vady ói nedodělky,

této skutečnosti bude smluvními

dnů ode dne jeho podpisu, není-li

Vl,

Odpovědnost za škodu

škodou na díle jeztráta,znióení, poškození nebo znehodnocenívěci bez ohledu nai.o,z,iakých Příóin

k nim došlo.

Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, ato aždo termínu předání a převzetí díla mezi

zniovitetem a o-bjednatelem, a to bez vad a nedodělků,

pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu oPomenutÍ, nedbalosti nebo

neplněním podmínek vyplývajícíc n ze zaxáÁá, iectrniór<ýcrr nebo jiných norem nebo vyplývajících z této

smlouvy, je zhotovitel povinen oez znyteJneňo odkladu tuto s*Óoj odstranit a nenÍ-li to moŽné' tak ji

"ÁiáJit " 
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá též zaškodu způsobenou okolnostmi, které mají PŮvod V Povaze strojŮ' PřístrojŮ

nebo jiných věci, xteiá zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla,

Vll.
Sankce

Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za

podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran,

v případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a. ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě

smluvní strany sjednávají smluvní pot<utÚJt<ierou se obje_dn atel zavazu)e uhradit zhotoviteli, a to ve výŠi

o,1 %z celkové ceny za díIo za každý ,"ÓoBáty Řutenoárni den objednátelova Prodlení s Převzetím dÍIa

podle čl. lV této smlouvy.

ocitne_li se objednatel v prodlení s jakýmko|iv peněžitým plněním dle této smIouvy ve prospěch

zhotovitele, pak si oÉJsmtůunístrany šiáánáva;ismluvni uroizprodlenÍ, ktery se objednatel zauazule



uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 o/o z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového
objednatelova peněžitého prodlen í.

Obdobně ocitne-lise zhotovitelv prodlenís jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch
objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, ktený se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 oÁ z dlužné óástky za každý zapoěaty kalendářní den takového
zhotovitelova peněžitého prodlení,

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy, si obě smluvní strany
sjednávajísmluvnípokutu,kterousezhotovitelzavazujeuhraditobjednateli,atovevýši0,1 a/ozcelkové
ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s dokončením díla.

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny vady a
nedodělky dle sepsaného záznamu ve sjednané lhůtě dle čl. V. této smlouvy, si obě smluvní strany
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitelzavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové
ceny za dilo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním, byť i jednotlivé
vady či nedodělku.

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu
smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné
oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné
nejpozději do 14 kalendářních dní od doručeníjejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
Ohledně dokladu k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení platí stejné podmínky, jaké platí pro
faktury dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle
této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně
dosáhnout částky 5a % z celkové ceny díla.

Vlll.
závěreěná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami,

Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními zák, č. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasÍ, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Velké Kraši dne: 27,05.2021

(}bcc Vcllr:ó Kr*š

Ve Velké Kraši dne:27.05.2021_
/ffiht cÉ"óříÉ
D-PROF|L GR!.pP spol. s r.o.

Tomíkovlce 370,.790 65 Žulová

zhotovitel

790 _il, Vt]ká Kraš i32



u - oprava koupaliště Velká Kraš

1 Weber rep KB DUO kg 300 26,4g 792g
2 Weber rep R4 DUO kg 3000 17la 51300

3
Weber pas PUR - polyuretanový
nátěr na betonové nádrže kg 400 285,00 í14000

4 Vodoizol 2K kg 1206,5 ,t05,00 {26682,5

Celkem bezDPH 21% 299902,5
Gelkem s DPH 21 % 362882

Nabídka materiál WEBER

DRAGONTREND s,r,o,

-r-ffir';l



I

D * PROFIL GROUP §pol. § r.o.

- pomocné lešení

- Bourání konstrukcí , čištění povrchů , nakládka suti

- Drobné opraly

:- Opravy betonu , nátěr adhézním rnůstkem , reprofilace

D_PRo}.-lL CROUP SPOL. S R,o
lovitiovtce rzo
rqoos žut-ovÁ
MOBII, : ó08 424 999

20.05,2021

Oprava koupaliště Velká l(raš * nabídka ceny

Dte vaší poptávky várn zasílám cenu na dodávku opravy ploch - koupaliště velká kraš ,

12115,_

19895,-

5200,_

46272,,

- odstranění nátěrů na opravovaných plochách , peneťrace , nátěr ploch ó6.38l r-

Cena celkem : 149.863- Kč bez 2lo^ DPH
v ceněje provedení veškerych praci . zžruka na provedené práce 36 měsíců .

S pozdravem

Dušan BILlK

majitel

Opru:ťrne Yd§ ďtmau.
a l a t. + . . a a l . a a . o .


