Smlouva

0

dilo

dle § 2586 a nésl. zékona 6.89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich zmén a
doplﬁkﬁx
1

| SMLUVN| STRANY

I 1 Objednatel: Mésto Zd’ér nad Ségavou
Se sidlem:
Ziikova 227/1, 591 O1 Zd’ér nad Sézavou
Zastoupené:
lng. Martinem Mrkosem ACCA - starostou mésta

100:

00295841

Penéini Ustav:

Komeréni banka, a.s.

Cislo Uétu:

19-328751/0100

Se sidlem:
Zépis v ZL:
Zastoupeny:

lng. Eva Stokléskové Hegerové
Hybrélec 5
Magistrét mésta Jihlavy
lng. Evou Hegerovou

Ffenéini Ustav:
Cislo Uétu:

KB
19-4656810207/0100

D10;

I 2 Zhotovitel:

160;
DIC:

0200295841

828734991
cz 7158104349

I 3 Ve smluvnich vécech jedné za objednatele: lng. Martin Mrkos ACCA
za zhotovitele: lng. Eva Stokléskové Hegerové
V technickych vécech jedné za objednatele: poverenv pracovnik
za zhotovitele: lng. Eva Stokléskové Hegerové
v

v

1

PREDMET DILA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svvm jménem a na vlastni odpovédnost
(na svﬁj néklad a nebezpeéi) kompletni sluiby v rozsahu projektové dokumentace a
poloikového rozpoétu na akci:
' rodn| zahrada-Brouékiéda - Zékladni ékola Svermova 1132/4. Zdér nad Sézavou — 4ZS
Rozsah a kvalita pfedmétu dila jsou dény:
V
a) Projektovou dokumentaci zpracovanou Tomééem Kampem, Jémy 3, IC: 76139344.
b) V3’/zvou k podéni nabidek ze dne...15.4.2019
c) Zadévacimi podminkamize dne .... ..15.4.2019
d) Nabidkou zhotovitele z .................. ..14.5.2019
e) Pfisluénymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provédéni dila.
Pfedmétem této smlouvy o dilo je Pfirodni zahrada-Brouékiéda - Zékladni ékola
Svermova 1132/4. Zd’ér nad Sézavou — 4Z3 .
Zhotovitel je povinen v rémci pfedmétu dila provést veékeré préce, dodévky, sluiby
av)’/kony, kterych je tfeba trvale nebo doéasné K zahéjeni, dokonéeni a pfedéni
pfedmétu dila a uvedeni do fédného provozu (napf. zafizeni, zabezpeéeni a zruéeni
zafizeni staveniété; zajiéténi sklédky vvkopového a pfebyteéného materiélu; odvoz
vykopového a pfebyteéného materiélu na sklédku; veékeré atesty, zkouéky a méfeni
_
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ll.5.

potfebné k pfejimacimu fizeni — dokumentaci skuteéného provedeni dila apod.).
Zhotovitel je povinen zabezpeéit provadéni praci tak, aby pfi realizaci dila nedoélo

k podstatnému omezeni, sousednich pozemkﬁ a stévajicich objektﬂ a domﬁ nad rémec
|l.6.

provadénych praci. Zaroveﬁ je zhotovitel povinen odstranit neprodlené veékera
zneéiéténi a poékozeni prostor dotéenych provadénymi pracemi.
Pﬁ realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouiity jiné materialy,
technologie nebo zmény proti pfijaté nabidce zhotovitele. Souéasné se zhotovitel

zavazuje a ruéi za to, 2e pfi realizaci dila nepouiije iadny material, 0 kterém je v dobé
l|.7.

jeho uiiti znamo, 2e je ékodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné
vyzvéni objednatele provést okamiité napravu a nést veékeré naklady s tim spojené.
Zhotovitel se zavazuje provést rovnéi veékeré daléi pfipadné sluiby a stavebni prace,
vyplyvajici jak z vyhrazeného plnéni, tak z nepodstatnvch zmén uvedenych v § 222
zakona é. 134/2016 Sb., 0 zadévani vefejnych zakazek, v platném znéni. Tyto prace
mohou byt zadény pouze v souladu s touto smlouvou a s timto zakonem.

|l.8.

Pfipadné zmény nebo rozéifeni pfedmétu dila, oproti pfijaté nabidce zhotovitele,

l|.9.

|l.10.
ll.11.

poiadované objednatelem nebo vyplynou-li v prﬁbéhu provédéni praci, budou pfedem
smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny vé. pﬁpoétﬁ a odpoétﬁl. Teprve po jejich
odsouhlaseni mﬁlie zhotovitel tyto zmény provést a ma prévo na jejich Uhradu.
Zmény pfedmétu dila poiadované zhotovitelem (zména materialﬁ, technologii apod.)
odsouhlasi zhotovitel pisemné se zéstupcem projektanta, objednatele a budouciho
uiivatele zépisem do stavebniho deniku nebo zapisem zkontrolniho dne. Teprve
po tomto odsouhlaseni vé. pfipoétﬁl a odpoétﬁ mohou byt poiadované zmény
realizovany a zhotovitel ma narok na jejich Uhradu.
Pokud zhotovitel provede nékteré zmény bez pisemného souhlasu objednatele,
ma objednatel pravo jejich Uhradu odmitnout.
O dohodnutvch zménach dle odst. |l.8. a ll.9., jejichi nasledkem dojde ke zvyéeni
celkové ceny dila uzavfou obé strany pisemny, pofadové oéislovany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila a cenu dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vybudované jim v rozsahu 6|. ll. této smlouvy bude mit

kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych poiadavkﬁl na vvstavbu,
platnych pfedpisﬁ aplatnych norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo zmaterialﬁn
I. jakosti s poiadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude téi odpovidat kvalita véech

zhotovitelem provadénych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho Zadost
|l.12.

ll.13.

veékeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouiitych materialﬁl.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel
prohlaéuje, 2e se seznémil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila,
pfekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které by branily provést dilo podle
zévazkﬁ zhotovitele dle él. ll. této smlouvy. Odpovédnost za sprévnost a Uplnost
pﬁsluéné dokumentace nese objednatel.
Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédného pracovnika pro Fizeni pfedmétu dila
a komunikaci s objednatelem éi jeho zastupcem.
Qdpovéqnyrpracovnik (jgnépo, telefon): ..|ng. Eva Stoklaskova Hegerova

Ill. TERMIN PLNENI - STAVENISTE
ll|.1.
l|l.2.

Zahajeni plnéni:
......1.8.2019..
(po podpisu smlouvy a pfedani staveniété)
Doba realizace dila: 30 ...... .. kalendéfnich dnﬁ
- doplni uchazeé - kritérium hodnoceni !!!
_ I
Terminem dokonéeni se rozumi pfedéni hotového dila objednateli tj. splnéni vefejne
zakazky v celém rozsahu.
V pfipadé, ie nebudou prace zahajeny v pfedpokladaném terminu z dﬁlvodu na strané

objednatele, budou terminy plnéni vefejné zakazky, na zakladé dohody smluvnich stran,
lll.3.

lll.4.

upraveny, pfi zachovani doby realizace dila.
Za nesplnéni dokonéeni a pfedéni pfedmétu dila v terminu stanoveném vél. lll.2.
smlouvy, zdﬁvodu na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vyéi 0,2 % z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé
tisice dolin) za kaidy i zapoéaty den prodleni s tim, 2e zaplacenim smluvni pokuty
zﬁstava pravo na nahradu ékody nedotéeno.
Zhotovitel pfedloiil objednateli pied podpisem této smlouvy harmonogram, ze kterého je
Tento projckt je spolufinancovén
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ll|.5.

patrno éasové a finanéni plnéni stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil.
Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.
Jestliie je objednatel nucen zménit harmonogram, kéemui je kdykoliv opravnén, je

zhotovitel povinen pﬁzpﬁsobit provadéni dila této zméné. Neni-Ii to technicky moiné, je
povinen to bez zbyteéného odkladu sdélit pisemné objednateli a strany se neprodlené
|ll.6.

dohodnou na reseni této situace.
V pfipadé, 2e zhotovitel nezahaji, pferusi, pozastavi nebo zastavi prace ze své viny
nebo bude zrejmé, 2e nedodrii terminy plnéni uvedené v harmonogramu, ma objednatel
kromé prav uvedenvch v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo zadat provedeni
nebo dokonéeni predmétu dila nebo jeho éasti jiné firmé. Zhotovitel je povinen
objednatele pisemné upozornit min. 7 kalendarnich dnﬁl pfedem na skuteénost, is
zjeho strany budou nezahéjeny, preruseny, pozastaveny nebo zastaveny prace.
Vpfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice

dolﬁ) za kaidy i zapoéaty kalendéini den (nejvyée véak 50 000,- Kélden) s tim, 2e
lll.7.
|ll.8.

|ll.9.

zaplacenim smluvni pokuty zﬁstava pravo na nahradu skody nedotéeno.
V pripadé nezahajeni, pferuseni nebo zastaveni préce z viny objednatele, neni
zhotovitel vézan sjednanymi terminy. Terminy se prodluiuji nejméné odobu tn/ani
zdrieni na zakladé uzavreného dodatku této smlouvy.
Stavenisté odevzdé objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét
prace v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Predani a pfevzeti stavenisté
bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavfeni smlouvy o dilo.
Zhotovitel zabezpeéi na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté,
jeho provoz, oploceni, udribu, pofadek a éistotu po celou dobu vystavby, v souladu
s vyhl. 268/2009 Sb. o technicky’/ch poiadavcich na stavby ve znéni pozdéjsich

predpisﬂ. Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatné sjejich spravci, s
organy statni spravy, pfipadné s objednatelem.
Zhotovitel je odpovédny za veékeré skody zpﬂsobené na stavenisti do doby predani
a pfevzeti dila a vyklizeni stavenisté podle obecnych ustanoveni o nahradé skody.
Stavenisté je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, radné uklidit a pokud je to moiné uvést
l||.10.
do pﬁvodniho stavu souéasné s predanim a pfevzetim dila. Bez splnéni této podminky
neni objednatel povinen dilo prevzit. Za prodleni odstranéni zafizeni stavenisté po dobu
delsi 5 dnﬁ po pfedani a prevzeti dila zdﬁvodu na strané zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila
(zaokrouhlené na celé tisice dolﬁ) za kaidy i zapoéaty den prodleni (nejvyée vsak
50 000,- Kélden), s tim, 2e zaplacenim smluvni pokuty zﬁlstava prévo na nahradu ékody

nedotéeno.
ll|.11

lll.12.

Zhotovitel v plné mire zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vsech pracovnikﬂ
v prostoru stavenisté a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomﬁlckami.
Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodriovat veskeré prislusné normy, technologické
lhﬁlty, podminky ochrany iivotniho prostredi, bezpeénostni, hygienické a poiarni
predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlésky, které setykaji jeho éinnosti.
Pokud porusenim téchto predpisﬁ vznikne jakakoliv skoda, nese veskeré vzniklé naklady

zhotovitel.
ll|.13

lll.14

l||.15.

Zhotovitel, ktery je pﬁvodcem odpadﬂ dle § 4 odst. 1 pism. w) zékona é. 185/2001 Sb.
0 odpadech ve znéni pozdéjsich pfedpisﬁl (dale jen zékon o odpadech), je povinen
pri predéni dila predloiit doklady prokazujici zpﬁlsob, jakym naloiil s jednotlivymi druhy
stavebniho odpadu na dané zakézce v souladu se zakonem o odpadech.
Zhotovitel je povinen eliminovat hluénost a prasnost na stavenisti po celou dobu
vvstavby vhodnvmi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace
a doprovodna éinnost souvisejici s provédénymi pracemi musi byt provadéna v souladu
s narizenim vlady <':. 272/2011 Sb. 0 ochrané zdravi pred nepﬁznivymi Uéinky hluku
a vibraci tak, aby byly dodrieny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim.
Zhotovitel je povinen na vlastni néklady neprodlené odstranit veékera zneéisténi
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pripadé,
ie tak neuéini ani po pisemném upozornéni objednatele nebo jeho zéstupcem
nejpozdéji do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vvéi 0,05 °/0
Tento projekt je spoluﬁnancovén
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z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice dolﬁ) za kaidy i zapoéaty
kalendéini den (nejvyse vsak 50 000,- Kélden). Pokud v této souvislosti vznikne
jakakoliv skoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
Objednatel se zavazuje dokonéené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit
za néj cenu uvedenou v 6|. IV. této smlouvy.

IV CE NA ZA DILO

Cena dila je sjednana na rozsah danv touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse pripustna,
platna po celou dobu provadéni praci, s vyjimkou pfipadﬁ stanovenvch vtéto smlouvé
o dilo. Je vyjadrena ocenénim technickych jednotek jednotkovvmi cenami v élenéni
dle pfedaného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb.

Poloikovy rozpoéet (zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluieb)
predloiil zhotovitel souéasné s nabidkou. Jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u vsech
poloiek stavebnich praci, dodavek a sluieb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnoistvi. Nabidnuta cena dila je povaiovana za cenu dila na celv rozsah
zadani verejné zakazky v rozsahu poloikového rozpoétu.
Cena éini:
Cena bez DPH:
850 295K<';

DPH (21%):
Cena s DPH:

178 857 Kc‘:
1 028 857Ké

Danova povinnost bude uskuteénéna v souladu se zakonem 6. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.
Cenové nabidka je platné po celou dobu plnéni verejné zakézky.
a) Veskeré zmény, doplnky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly uvedeny
v zadavaci dokumentaci a neprovedené prace, budou ocenény poloikové s pouiitim
stejnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpoéet pro predmét dila. Vpﬁpadé,
2e bude nabidkovy rozpoéet obsahovat stejné poloiky srozdilnou jednotkovou
cenou, bude pro stanoveni ceny pouiita nejniisi z téchto jednotkovych cen.
b) Poloiky, které nejsou obsaieny v nabidce ani, budou ocenény na zakladé dohody
vsech smluvnich stran - obvykla cena.
Prace, které nebudou oproti poloikovému rozpoétu zhotovitele provadény, budou
ocenény poloikové s pouiitim stejnych jednotkovych cen jako predloieny poloikovy
rozpoéet pro pfedmét dila a budou odeéteny z ceny dila vé. specifikaci a pﬁraiek.
1

1

FIN ANCOVANI

Provedené préce budou fakturovany jedenkrat mésiéné, dle poloikového rozpoétu
pfedloieného zhotovitelem a popf. dle jednotlivych zmén schvélenych objednatelem,
a to na zakladé objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzeného poloikového rozpoétu,
pfiéemi za datum uskuteénéni plnéni se povaiuje posledni den vmésici. Poloikovy
rozpoéet pfedloii zhotovitel ke schvaleni nejpozdéji do 5 kalendarnich dnﬂ od posledniho

dne vmésici.

Bez tohoto potvrzeného poloikového rozpoétu jefaktura neplatna.

Pfipadné zmény stavby budou finanéné vyjadreny formou pripoétﬁl aodpoétﬁl
aodsouhlaseny zastupci zuéastnénych stran. Finanéni vyporadéni téchto praci bude
provedeno nejpozdéji v zévéreéné faktufe.
Jednotlivé faktury musi splnovat naleiitosti zakona é. 235/2004 Sb. 0 DPH v platném
znéni a musi byt oznaéeny éislem projektu. V pripadé, 2e faktura nebude obsahovat
tyto naleiitosti, objednatel je oprévnény vrétit ji zhotoviteli na doplnéni. V takovém
pfipadé se pferuéi plynuti lhﬁaty splatnosti a nova lhﬁta splatnosti zaéne plynout
doruéenim opravené faktury objednateli.
6
_ N
Lhﬁlta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po j6j|Ch
prokazatelném doruéeni. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované éastky

z 0<':tu objednatele.
Pri prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse urokﬂ z prodleni ve vysn
0,05 % z fakturované éastky za kaidy den prodleni.
Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu uhradit objednateli veskere majetkové
sankce, které mu uloii spravni éi jiny organ za zhotovitelem zpﬁsobené poruseni obecné
zavaznvch predpisﬁ, smérnic, vynosﬁ, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti
a dalsich zakonnych opatreni.
/
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V.6.

V pripadé, 2e objednateli vznikne z ujednani die této smlouvy narok na smluvni pokutu,

nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vﬁiéi zhotoviteli, je objednatel opravnén
zapoéist tuto éastku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastévky
_ (naI podkladé objednatelem vvstaveného vyiI|<':tovéni smluvni pokuty).

VI. PREDANI A PREVZETI PREDMETU DILA
Vl.1.

Lhﬁita pro pfedéni a pfevzeti dila je stanovena nejpozdéji do terminu uvedeného v 6|. l|l.2.
této smlouvy. Predani a prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zpiisobem
stanovenym §2604 a nasl. obéanského zékoniku a touto smlouvou. Zhotovitel
je
povinen zajistit pro iliéely pfejimky piedloieni veskerych atestii, reviznich knih, zprav
a protokolﬁi o zkouskach stanovenych pfislusnymi predpisy, prohléseni o shodé podle
zak. 6. 22/1997 Sb. o technickych poiadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich pfedpisili
a nar. vlady 6. 163/2002 Sb., 0 technicky’/ch poiadavcich na vybrané stavebni vyrobky ve

znéni pozdéjsich predpisﬁi, provozni predpisy kobsluze dila a podminky uiivéni

a

Udriby nutné po dobu zaruéni doby.

Dale pieda kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni

Vl.2.

piedmétu dila vtisténé a digitalni zdrojové (oteviené) podobé se zakreslenim vsech
odchylek proti projektu stavby a fotodokumentaci prﬁibéhu stavby. Piipadné nepfedani
této dokumentace a dokladﬂ bude povaiovéno za vadu dila.
a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné 3 dny predem objednatele k pfevzeti
kompletné dokonéenych éasti piedmétu dila. Objednatel je povinen pfizvat k predéni
a prevzeti kompletné dokonéenych éasti predmétu dila osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta.
b) Objednatel prevezme predmét dila, bude-Ii provedeni objemu a jakost dodavky
v souladu s touto smlouvou a preda-Ii mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady
podle podminek této smlouvy.
c) Objednatel mﬁiie prevzit pfedmét dila i v piipadé, 2e pfi prejimce bude mit pfedmét
dila takové vady a nedodélky, které dle objednatele nebrani Fadnému uiivani
piedmétu dila a poskytne-Ii zhotovitel objednateli dostateéné zaruky, 2e vady
odstrani v terminu spoleéné dohodnutém.

d) O prﬁibéhu a vysledku prejimky budou sepsény obéma smluvnimi stranami zépisy,

V1.3.

v nichi budou uréeny lhiity k odstranéni vad a nedodélkﬁ.
e) Dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti pfechézi nebezpeéi skody k piedmétu
dila na objednatele a zaéina béiet zaruéni doba.
Jestliie zhotovitel nedodrii jednotlivé lhﬁity vzéjemné dohodnuté v zapise opfedani
a prevzeti, stanovené pro odstranéni vad a nedodélkﬁi, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Ki: za kaidy i zapoéaty den prodleni a kaidou

jednotlivou vadu éi nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, 2e zaplacenim smluvni
pokuty zilistava pravo na nahradu skody nedotéeno. V pripadé, is zhotovitel neodstrani
vady a nedodélky zjisténé pfi predani a prevzeti stavby, ma objednatel prévo, po uplynuii
stanoveného terminu, kromé naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodélky odstranit

sam nebo prostrednictvim tfetiho subjektu a to na naklady zhotovitele.
Vl.4.

Predmét dila bude dokonéen véetné koneéného Uklidu a Fadného vyéisténi stavby.

VII. OSTATNi PODMiNKY SMLOUVY

I_ I

I

I

I

Vl|.1. Objednatel se zavazuje, Ze zhotoviteli doda do terminu zahaieni praci doklady potrebne
k zahéjeni a realizaci dila:
a) Projektovou dokumentaci.
I I I I
I
I
Vl|.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadeni dila. IPov|nnost|
zhotovitele je umoinit vykon technického dozoru objednatele (TD), autorskeho dozoru
projektanta (AD).

. .

.

.

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se Ismiuvriirni vpOC|iT1ll'1K8ml,
projektovou dokumentaci, pfisl. normami, a obecné zavaznymi pravnimi predpisygw I I
- upozornovat zépisem do stavebniho deniku a do zapisﬁi z kontrolnich dnu na ZjlS'[8|'ie
nedostatky a kontrolovat termin a zpilisob jejich odstranéni;

II

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokonéené IprIIace a uzavrit dohodu
o opatrenich a terminech odstranéni zjisténvch vad a nedodelku.
I
Nerespektovani poiadavkii technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
Tento projekt je spoluﬁnancovén
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opravnuje objednatele k pozastaveni provadéni praci a2 do doby sjednani napravy.
Pozastaveni praci musi by’/t uéinéno pisemné zapisem ve stavebnim deniku, prip.
doporuéenym dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim dﬁivodu, ktery vedl k
pozastaveni praci. V pripadé pfikazu k pozastaveni praci je objednatel opravnén od

smlouvy jednostranné odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz 51. Vl|.21. této
smlouvy.
V|l.3. Zhotovitel je povinen zabezpeéit Uéast povérenych pracovnikﬁ pﬁ kontrole provédénych

praci, kterou provadi TD a éinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténvch vad. Vykon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za radné a véasné plnéni smlouvy.
Vll.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradéch (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostrednictvim TD

podle potfeby stavby.
a) Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti staveniété stavebni denik vsouladu s
platnymi vyhléskami. Stavebni denik musi byt uloien u stavbyvedouciho na stavenisti
na pristupném misté.
b) K poiadavkiim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel
vyjédri neprodlené, nejdéle do 3 pracovnich dnﬁi, priéemi pfikaz k pozastaveni
(zastaveni) provédéni praci je povinen respektovat okamiité.
c) Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy zastupci objednatele,
zastupci TD, zéstupci AD, zastupci zhotovitele.
Vl|.6. Zhotovitel je povinen pisemné (tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem) prﬁibéiné
zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vseoh konstrukci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi a to minimalné ve lhiité tri dnﬁ pred jejich zakrytim.

Vll.5.

Jestliie se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel
pokraéovat v pracich. Jestliie objednatel bude dodateéné poiadovat odkryti téchto praci,
je zhotovitel povinen toto odkryti provést na nakiady objednatele.
V pripadé, 2e se pri dodateéné kontrole zjisti, 2e prace nebyly Fadné provedeny, hradi
jejich odkwti zhotovitel.
V pfipadé, 2e zhotovitel nevyzve pisemné objednatele nebo jeho zmocnéného zéstupce

ke kontrole vsech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepristupnymi a objednatel
bude poiadovat jejich dodateéné odkryti, uhradi zhotovitel veskeré naklady spojené
sI odkrytim a piipadnou opravou.
Uéast objednatele na Fizeni 0 zakryti konstrukci nezbavuje zhotovitele odpovédnosti

za radné provedeni pfedmétu dila.
Zhotovitel nese do predéni a prevzeti dokonéeného pfedmétu dila objednateli veskerou
odpovédnost za skodu na realizovaném dile, materialu, zarizeni a jinvch vécech uréenvch
k jeho v3’/stavbé zajist’ovan3'/ch zhotovitelem, jakoi i za skody zpﬁisobené v diisledku
zavinéni tretich osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.
Vll.8. Pokud éinnosti zhotovitele dojde ke zpﬁisobeni skody objednateli nebo jinym subjektiiim,
je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do radného
stavu a neni-Ii to moiné, tak finanéné uhradit podle obecnych ustanoveni o nahradé
skody. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
V||.9. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, Izda
a vjaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti skoda, kterou lze vymahat
samostatné.

V|l.7.

Vll.10. Zaruky:

Zhotovitel zodpovida za to, 2e predmét dila je provedeny podle podminek smlouvy
a v souladu s obecné zavaznvmi pravnimi predpisy a ie po dobu zaruéni doby bude mit
vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvé.
I
_ I I
a) Vzajemnou dohodou se stanovi zaruéni doba na toto dilo v delce 36 mesicu.
Zaruéni doba poéina béiet podpisem zépisu o piedani a pfevzeti dila.
I I
b) Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, ie po dobu zarucni doby
ma objednatel pravo poiadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.
Jestliie se ukaie, 2e vada pfedmétu dila je neopravitelna, avsak nebrani uiivani
dila, ma objednatel pravo na zaplaceni pﬁméfené slevy z ceny dila. I
_
C) Reklamace vad vzniklvch v zéruéni dobé uplatni objednatel pisemne Li zho’1ov|te|e_,I
ktery je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady neprodlene, n€]pOZd6]l
Tento projekt je spoluﬁnancovén
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vsak do 10 dnﬁi od uplatnéni oprévnéné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratsim technicky moiném terminu.

Termin odstranéni vad bude dohodnut pisemnou formou. V pfipadé, 2e se smluvni
strany na terminu odstranéni vad nedohodnou, plati, 2e lhﬂta k odstranéni vady je 30
dnﬁl ode dne uplatnéni opravnéné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc": za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kaidou jednotlivou vadu s tim,
2e zaplacenim smluvni pokuty zﬁstava pravo na nahradu skody nedotéeno.
iI°okud se jedna o vadu, které bréni rédnému uiivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi
skody velkého rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000,- K6 za kaidy zapoéaty den prodleni. Smluvni pokuta

se vztahuje samostatné na kaidou jednotlivou vadu s tim, ie zaplacenim smluvni
pokuty zﬁistéva pravo na nahradu skody nedotéeno.

d) Jestliie zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zévady v dohodnutych terminech,
nebo pokud vtéchto terminech nesdéli objednateli, 2e neuznéva narok objednatele
vyplIyva)ici ze zaruky za jakost z dﬁivodu jeho neopravnénosti, je objednatel
opravnen, kromé uplatnéni smluvni pokuty, podle viastniho uvéieni tyto prace
provest sam, povérit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostfednictvim
zakoupit, vyménit vadnou <':i neuplnou funkéni éast predmétu dila. Takto vzniklé iadné
doloiené naklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnﬁi od doruéeni

faktury.
e) Zéruéni doby na reklamované éésti pfedmétu dila se prodluiuji o dobu poéinajici
datem uplatnéni reklamace a konéi dnem odstranéni vady.
f) Prokaie-li se ve spornych pfipadech, ie objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
2e jim reklamované vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni
doba resp., 2e vadu zpﬁisobil nevhodnym uiivanim dila objednatel apod., je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé néklady.
V||.11.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoinit pristup do prostoru, pokud je to potrebne

Vll.12.

pro iadné odstranéni vad nebo nedodélkiii.
Zhotovitel provede vsechny prace stanovené ve smlouvé kompletné, kvalitné a véas
podle platnych norem a predpisﬁi a v souladu s poiadavky vefejnospravnich organii

a objednatele.
V|l.13.

Zhotovitel prohlaéuje, ie se seznémil s

projektovou dokumentaci die této smlouvy

a ﬁe je schopen predmét dila provést die této dokumentace v plném rozsahu a predat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného uiivani a bez technicky’/ch vad. Dale
prohlasuje, 2e cena dila obsahuje veskeré préce a dodavky nutné pro realizaci
predmétu dila specifikovaného v této smlouvé. Cena dila nezahrnuje pripadné vady
projektové dokumentace.
Vll.14 Zhotovitel a objednatel si vzajemné touto smlouvou potvrzuji, Iie drobnIé odchyiky
od projektové dokumentace, které neméni celkové reéeni dila, aninezvysuji cenu dila,
nejsou vadami, jestliie byly dohodnuty alespon souhlasnvm zépisem (do stavebniho
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyznaéi v paré skuteéného provedeni dila podle
él. Vl.1. této smlouvy.
I
I
V|l.15 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace Ipredane
objednatelem, které zjistil pied zahajenim praci a v jejich prﬁibehu. Pripadny soupis
zjiéténych vad a nedostatkii pfedané dokumentace véetné navrhu na j8jlC|'1 odstraneni
a dopadem na piedmét éi cenu dila zhotovitel pfeda objednateli. I
I
I
I
V|l.16. Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2894 a nasl. obéanskehoI2ak_oniku Is tim,
2e smluvni strany se dohodly na vylouéeni moinosti uplatnovat usly zisk. [\lahradu
skody je poskozena strana opravnéna vidy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty
uplatnéné nebo uplatnitelné z téhoi titulu.
I
I
I
Strany nebudou odpovédné za éasteéné nebo Uplné neplnéni smluvnich zavazku
Vll.17
nésledkem vyssi moci. Za vyési moc se povaiuji okolnosti, vzniklé po podepsani ItIéto
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udélosti mimoradné pIovahIy, ktere mIa)iI primy
vliv na plnéni predmétu dila a které smluvni strana, uplatnujioi pusoIben1 vyssi rrI10ciI,
nemohla predpokladat pied uzavrenim této smlouvy, a ktere nemuze tato dotcena
Temo projekt je spoluﬁnancovén
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smluvni strana ovlivnit pfi vynaloieni veskerého svého usili.
Vll.18. Vyskytne-Ii se pfisobeni vyssi moci, lhﬁity ke splnéni smluvnich zavazkﬁi se prodlouii
V|l.19.

o dobu jejiho pﬁisobeni.
Smluvni strana postiiena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvédomit

Vl|.2O

pisemné 0 zahéjeni pﬁisobeni vyssi moci do deseti dnﬁi, a totéi se tyka konce piiisobeni.
Pokud by tak neuéinila, nemiiie se smluvni strana odvolavat na pﬁisobeni vyssi moci.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:
Je-Ii na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvenéni rizeni, ve kterém bylo vydano
rozhodnuti o ilipadku nebo byl-Ii insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.
Za podminek die § 2001 obéanského zékoniku, jestliie zhotovitel neprovadi prace
vodpovidajici kvalité a neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim dila do 14 dnfi
po pisemném upozornéni nebo po upozornéni zapisem ve stavebnim deniku.

Jestliie zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude zfejmé,
iez dﬁivodu neplnéni postupu praci dle harmonogramu delsim nei 14 dniii, nedodrii
termin dokonéeni a predani predmétu dila.
Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné, prokazatelné doruéeno druhé
strané, pfiéemi Ciéinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni.
Strany v3’/slovné sjednéivaji, 2e v pripadé, kdy strana neprevezme zésilku doruéovanou
postou do vlastnich rukou, jei je zaslana na adresu v této smlouvé uvedenou, ma se za
den doruéeni tfeti den uloieni zasilky u posty
V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendafnich dnii vyklidit
stavenisté a predat rozestavéné dilo jinému zhotoviteli uréenému objednatelem véetné
poskytnuti nezbytné nutnych éinnosti pro plynulé pokraéovani zhotoveni dila.
V pfipadé nesplnéni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a skody, které mu v souvislosti s porusenim této povinnosti vznikly.
V
pfipadé zastaveni provadéni praci éi zaniku smlouvy zpﬁisobeném odstoupenim
V|l.21.
od smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené vsouladu s touto

smlouvou na zékladé inventarizace (skuteéné zabudovaného materialu). Vtomto
pfipadé se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v této smlouvé, natakto

zaplacené prace véetné zabudovaného materialu.
Vl|.22.

Zhotovitel prohlasuje, ie v nabidce uvedené konstrukce, technologie, vyrobky

a materialy splnuji jakostni a technické parametry stanovené v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zékona 6. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné
sprévé, 2e je osobou povinou spolupilisobit pri vvkonu finanéni kontroly na pfedmét
zakézky.
Vll.24. Obé strany se vzéjemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyi na né vznikne smluvni
nérok. Dale obé smluvni strany prohlasuji, 2e povaéuji vysi smluvnich pokut die teto
smlouvy za priméfenou povaze plnéni dle této smlouvy.
I I
Vll.25 Zhotovitel bere na védomi, ie objednatel ma povinnost na dotaz tIreti osobIy poskytovat
informace podle zakona é. 106/99 Sb. o svobodném pristupu k informacim \/I platnem
znéni a souhlasi stim, aby veskeré informace obsaiené vItéIto smlouve, Ivyirna
osobnich Udajﬁi ve smyslu zak. <':. 101/2000 Sb. v platném zneni, byly na vyzadani
poskytnutytfetim osobém.
I
I II I
_
I
_
Vll.26 Zhotovitel je povinen uchovavat veékerou dokumentaci souviseiici s realizaci Iproiektd
véetné Ciéetnich dokladfi minimalné do roku 2025. Zhotovitel Iie povinen minimIalneI
do roku 2025 poskytovat poiadované informace a doIkumentaciI souviseiici s realizaci
projektu zaméstnanciiim nebo zmocnéncﬁim povérenych organu (OPZP, MZFI’,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského £i€:etIniho dvIoral INeivyssIiho
kontrolniho iliiadu, prislusného organu finanéni spravy a dalsich opravnenych organuI
statni sprévy) aje povinen vytvoiit vyse uvedenym osobam pIodminkIy Ik provedeni
kontroly vztahujici se krealizaci projektu a poskytnout jlm pri provadeni kontroly
souéinnost.

V|l.23.

VIII. ZAVERECNE USTANOVENi
Vlll.1.

Smlouvu lze zménit nebo zrusit jen pisemnou formou - éislovanvm dodatkem, ktere
budou dohodnuty a potvrzeIIny podpisy oprai/Inényciw 2aIstupcCi obou smidvnich sI:raInI
Ostatni ujednani zmocnencu stran pro V|8S1IIl'1lI provadeni S:£aVebi'ilCiIiI praci, presa UjlCl
jejich zmocnéni se povaiuji jen za piipravna iednani, ktera nabyvaii platnosti smlouvy
Tento pnojekt je spoluﬁnancovén
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jen tehdy, budou-Ii smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvé nebo jako

nova smlouva.
V|ll.2.
Vl|l.3.

Smlouva je uzavfena podle prislusnych ustanoveni obéanského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vysiovné dohodnuty, seridi
uvedenou zékonnou ilipravou obéanského zakoniku.
Smlouva je vyhotovena ve étyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou uréeny

pro objednatele a dva pro zhotovitele.
V|l|.4.
Vl||.5.
Vll|.6.

Zhotovitel se zavazuje, ie provedeni dila nepostoupi jinému zhotoviteli.
Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zévazky a pohledavky z uzavrené
smlouvy o dilo tretim osobam bez predchoziho souhlasu objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, 2e se pied uzavfenim smlouvy nedopustil v souvislosti
se zadévacim fizenim sém, nebo prostrednictvim jiné osoby Zadného jednani, jei by

odporovalo zékonu nebo dobrym mraviiim nebo by zakon obchézelo, zejména
2e nenabizel iadné vyhody osobam, podilejicim se na zadani vefejné zakézky, na

kterou snim objednatel uzavrel smlouvu, a ﬁe se zejména ve vztahu kostatnim
Vl||.7.

V|l|.8.

Vl||.9.

uchazeéﬁim nedopustil iadného jednani narusujiciho hospodérskou soutéi.
Veskeré pisemnosti zasilané podle této smlouvy nebo vsouvislosti s pinénim této
smlouvy budou vyhotoveny pisemné v éeském jazyce abudou doruéeny osobné
nebo prostfednictvim postovni prepravy éi obdobné sluiby. Za den doruéeni
je povaiovén treti pracovni den po prokazaném odeslani pisemnosti druhé smluvni
strané, i kdyi druhé smluvni strana zasilku obsahujici pisemnost zjakéhokoliv dfivodu
nepfevezme. Vsechny pisemnosti budou doruéovény na adresy smluvnich stran
uvedené v zahlavi této smlouvy.
Pokud je doruéovano prostrednictvim datové schranky, plati pro doruéeni postup
stanoveny pravnimi pfedpisy platnymi v dobé doruéovani.
Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a Uéinnosti dnem uverejnéni v informaénim systému verejné spravy — Registru
smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e uverejnéni v informaénim systému vefejné spravy
- Registru smluv zajisti objednatel.
Uéastnici smlouvy o dilo prohlasuji, 2e jsou zcela svépravni aie se radné seznamili
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné vﬁile, uéinéné
véiné a nikoliv za népadné nevyhodnych podminek a na dﬁikaz toho smlouvu

podepisuji.
Vll|.10. Nedilnou souéast této smlouvy tvofi pfilohy:
- Poioikovy rozpoéet zhotovitele

-

Seznam poddodavatelfi

Projektové dokumentace

I

I

Doplnény Névrh smlouvy 0 dilo bude piedén souéasné s nabidkou a stane se nedilnou
souéésti nabidky iiéastnika zadévaciho rizeni.
V pfipadé nejasnych iidajii v nabidce (iéastnika zadévaciho iizeni, _|SOU l'OZh0dU_||Cl
doplnéné (idaje v tomto Névrhu smlouvy o dilo.
Uéastnik zadévaciho iizeni se v plném rozsahu seznémil se zadévaci dol§unientaIci. Pred

podénim nabidky sivyjasnil veskeré sporné ustanoveni neboItechnickIe ne|asnosIti
a s podminkami zadéni veiejné zakézky a se zadévaci dokumentaci souhlasi a respektuie
je.
I
II I
I
I
Dale je i'i<':astnik zadévaciho rizeni seznémen s podminkami staveniste a se vsen1i
okolnostmi, které mohou mit vliv na navrieny obsah smloIuvIy o dilo a na eenu dIila
apfedloiené nabidka tyto okolnosti respektIuje.NedokIonala inforInI1ovanost ucastnika
zadévaciho i'izeni neni dfivodem k pozdéjsi zmene ceny dila a terminu jeho provedeni.
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Digitálně podepsal Josef
Klement
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00295841,
o=Město Žďár nad Sázavou [IČ
00295841], ou=Město Žďár nad
Sázavou, ou=672, cn=Josef
Klement, sn=Klement,
givenName=Josef,
serialNumber=P481369,
title=Místostarosta
Datum: 2019.06.27 08:19:04
+02'00'
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 119956493-50977-190626100723, skládající se z 10 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: RENATA HAUSVATEROVÁ
Vystavil: Obec Hybrálec
Pracoviště: Obec Hybrálec
Hybrálec dne 26.06.2019
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