
SMLOUVA O DILO

Stavební firma: VOSA-MVS, s. r. o.
se sídlem v Hlivíně č.p. 13,257 03 Jankov

Zastoupená: Milanem Vosátkou - jednatelem
mobil: 777 222 267

lČo 27241840
DlČ CZ2724184o
Bankovní spojení Čsoa á. S., č.Ú. 195403044/0300

Kontakty: tel./fax 317 7g3 332
e-mail: milanst.vosamvs@centrum.cz

jako zhotovitel

a

oBEc ŘeneruIce

jako objednatel

Zastoupený . Františkem ondřichem - starosta obce

Adresa: Křiváček 6, Řehenice ,25167

lČ . 00240699

DlČ : Czoo24o699

' e-mail: ourehenice@volny.cz

tel ' číslo:323647510



l. Předmět díta.

Předmětem díla je plnění zakázky :

1) Zhotovení stání pro popelnice v Babicích,
2) Zhotovení nového odvodňovacího Žtabu v Řehenicích,
Q Úprava zatrubnění vodoteče v Řehenicích

Dle odsouhlasených cenových nabídek.

Na rozsah prací jsou vytvořeny cenové nabídky, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy.
Případné vícepráce budou provedeny na základě dohody obou smluvních
stran a dodatků k této smlouvě, či zápisu do stavebního deníku'
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost.
objednatel se zavazuje, Že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho
provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle cenové kalkulace včetně
případných dodatků.

ll. Čas plnění

Zahá4ení prací (předpokládaný termín): 612016
Dokončení prací: 8120'16

DodrŽení termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné
součinnosti objednavatele dohodnuté v této smlouvě

lll. cena za dílo:

Cena za díloje stanovena dohodou dle cenové kalkulace na

130770'_ kč bez DPH.

K ceně za dílo bude dopočtena daň z přidané hodnoty podle zákona o dani
z přidané hodnoty a daňových předpisů v platném znění, v sazbě ve výši
platné v době uskutečnění zdanitelného plnění prováděných prací'



Pokud objednatel uvede DlČ v kontaktních Údajích má se za to, Že stavební
práce na základě této smlouvy o dílo budou slouŽit pro jeho ekonomickou
činnost a zhotovitel pouŽije reŽim přenesení daňové povinnosti dle $92e.
V případě, Že stavební práce nebudou pouŽity pro ekonomickou činnost
objednatele, je povinen sdělit tuto skutečnost písemně zhotoviteli,
nejpozději v den podpisu Smlouvy o dílo.

lV. Platební podmínky

Cena díla bude hrazena dílčími fakturami na základě zjiŠt'ovacího protokolu
provedených prací.

Splatnost faktury bude 15 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury
objednatelem.

V. odpovědnost zavady

ZáručnÍ doba je stanovena na dobu 30 měsíců od předání díla
objednavateli.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném uŽívání díla,
V rozporu S Účelem, pro kteý by| projektován, V nedostatečné ÚdrŽbě
a vady způsobené přírodními vlivy a vlivy, které nemohl ovlivnit.

Vl. Podmínky provedení díla:

objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště vyklizené tak, aby
zhotovitel na něm mohl začít s pracemi'
objednavatel umoŽní na svém pozemku zhotoviteli bezplatné uŽívání
ploch na skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování
zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla'
objednatel je odpovědný za to, Že řádný průběh prací zhotovitele
nebude rušen zásahy třetích osob.
K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 kalendářní dny
předem, s tím, Že během provádění prací budou jednotlivé etapy
předávány zástupci objednatele.
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Vll. Smluvní pokuty:

Pokud zhotovitel odevzdá dílo po řádném termínu, je povinen zaplatit
objednavateli smluvní pokutu ve wši O,2% z ceny díla za kaŽdý denprodlení.
V případě prodlení objednavatele s placením ceny díla, je povinen
zaplatit zhotov'iteli smluvní pokutu ve výši O,2o/o z'dluŽné částky zakaŽdý den prodlení.

Vl!l' ostatní ustanovení

objednavatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technickéinformace svěřené jim smluvním partnárem nezpřístupní třetímosobám bez písemného souhlasu a pouŽijíje pouze pro Účely plnění
podmínek této smlouvy'
odpovědnými pracovníky za věci technické:
Za zhotovitele: Vosátka Milan starší i mladší.
Za objednatele: ondřich František , Norbert Newald

lX. Závérečná ustanovení.

Tato smlouva vznikla dohodou obou smluvních stran
obsahu, měnit a doplňovat je lze pouze písemnou
souhlasem obou smluvních stran'
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních
smluvní strana obdrŽíjedno z nich.

v celém jejím
formou a se

z nichŽ kaŽdá

V Bystřici dne 27. 06. 2016

Za objednavatele Za zhotovitele
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Doprava

VOSA-MVS, s. r. o.
Hlivín 13,257 03 Jankov

provozovna Dr. E. Beneše 80, 257 51 Bystřice
lčo 272 41 $Ao,Dlc cz2724184o

tel.317 293 332, TTT 222281

cENoVÁ NABÍDKA NA
zHoToVENÍ NovÉHo oDvooŇ ovncÍ uo pŘÍ xopu

v ŘeurutcÍcu

odstranění stávající betonové a kamenné dlažby a odvoz na skládku
cca 66m2 (bez poplatku)

Doplnění podemletých částí kamenivem, podsyp drtí a betonáž nového
žlabu s ocelovou sítí včetně dilatacítl. cca ].5-18cm

Konečná úprava terénu a úklid staveniště

17 600.00 Kč

44 200.00 Kč

5 290.00 Kč

CELKEM BEZ DPH
71 010.00 Kč



VOSA-MVS, s. r. o.

Hlivín 13,257 03 Jankov
provozovna Dr. E. Beneše 80, 257 5,| Bystřice

lČo 272 41 }4o,Dlc cz2724'l84o
tel. 3't 7 793 332, 777 222 262

CENovÁ NABÍDKA NA
zHoToVENÍ 9TANÍ PRo PoPELNtcE pÉrxv 12M, ŠÍŘxv 1,5M

v BABIcÍcu
Dle poŽadavku bude tato plocha vydláŽděna zámkovou dlaŽbou' obroubena ze tří stran zahradními
obrubníky a ohrazena ocelovými sloupky, do keých budou vloŽeny dřevěné fošny tl. cca 3cm
do výšky 150cm

1) Zámková dlažba 1'8m2, tl. 6cm, vč. podkladních vrstev
2\ Zahradní obrubníky 15bm
3) ocelové sloupky
4) Dřevěné bedněn í cca 23m2
5) Nátěr sloupků i bědnění

2) Práce a podsyp

0l 
==. 

o"p* 3 2oo.oo Kč

CELKEM BEZ DPH 45 900.00 Kč

CEN)VÁ NABÍDKA NA
ÚpnnVIJ ZATRIJBNĚvÍ VoDoTEČr v ŘrurvtcÍcH

odbagrování zeminy, sesazení betonových trub a zpětná úprava terénu vč. vodoteče:

1) JCB 8x700,--

14 400'00 Kč

2 700.00 Kč

5 200.00 Kč

L3 200.00 Kč

7 200.00 Kč

5 600.00 Kč

6 400.00 Kč
3) Doprava 1 860.00 Kč

CELKEM BEZ DPH 13 860.00 Kč
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Provczovila: :!zr7 5l qv"',' -e Dr' E. BeneŠe BO
ii;L.u F,AX; .{Í1l ;'J3 332, t'r i zzz zai

OR MS Praha ociiil C, vloŽka 1O7O13

lCC 272


