Smlouva

0

dilo

dle § 2586 a nasl. zakona 6.89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjéich zmén a

doplﬁkﬁ

| SMLUVNi STRANY

11 Objednateli Mésto 2d'ar nad Sézavou
Se sidlem:
Zastoupené:

Ziikova 227/1, 591 O1 idar nad Sazavou
lng. Martinem Mrkosem ACCA — starostou mésta

01¢:

cz00295841

1C0;

Penéini Ustav:

C1510 0810;
I 2 l.2.

Zhotovitel:

00295841

Komeréni banka, a.s.

19-828751/0100

lng. Eva Stokléskova Hegerové

Se sidlegw:

Hybralec 5

Zapis v ZL:
Zastoupeny:

Magistrat mésta Jihlavy
lng. Evou Hegerovou

Penéini Ustav:

KB

1C0;
01¢;

C1810 0810:

828734991
oz 7158104349

19-4658810207/0100

I 3 Ve smluvnich vécech jedna za objednatele: lng. Martin Mrkos ACCA
za zhotovitele: lng. Eva Stokléskova Hegerova
V technickych vécech jedna za objednatele: povéfeny pracovnik
za zhotovitele: lng. Eva Stoklaskova Hegerova
PR
' EDMET

DiLA

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svym jménem a na vlastni odpovédnost
(na svﬁj naklad a nebezpeéi) kompletni sluiby v rozsahu projektové dokumentace a
poloikového rozpoétu na akci:
|va zah rada- Zakladni ékola Palachova 2189/as , Zd’ar nad Sazavou - 52$
Rozsah a kvalita pfedmétu dila jsou dany:

a) Projektovou dokumentaci zpracovanou lng. Evou Stoklaskovou a Anetou
Hegerovou, Jihlava, Hybralec 5, lC:62873491.
b) Vyzvou k podani nabidek ze dne...15.4.2019
c) Zadavacimi podminkami ze dne .... ..15.4.2019
d) Nabidkou zhotovitele z ....... ..14.5.2019
e) Pfisluénymi normami a pfedpisy_platnymi v dobé provadéni dila.
Pfedmétem této smlouvg o diio je Zivé zahrada- Zékladni ékola Palachova 2189/35
Zd’ér nad Sazavou - 5Z .
Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby
avvkony, ktervch je tfeba trvale nebo doéasné k zahajeni, dokonéeni a pfedanl
pfedmétu dila a uvedeni do fadného provozu (napf. zaﬁzeni, zabezpeéeni a zruéenn
zaﬁzeni staveniété; zajiéténi skladky vykopového a pfebyteéného materialu; odvoz
vykopového a pfebyteéného materialu na skladku; veékeré atesty, zkouéky a méfenu
potfebné k pfejimacimu Fizeni — dokumentaci skutecného provedeni dila apod.).
Tento projekt je spoluﬁnancovﬁn
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|l.5.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit provadéni praci tak, aby pfi realizaci dila nedoslo
k podstatnému omezeni, sousednich pozemkii a stavajicich objektﬁi a domﬁi nad ramec

provadénvch praci. Zaroveﬁ je zhotovitel povinen odstranit neprodlené veskera
||.6.

zneéisténi a poskozeni prostor dotéenvch provadénymi pracemi.
Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouéity jiné materialy,
technologie nebo zmény proti pfijaté nabidce zhotovitele. Souéasné se zhotovitel

zavazuje a ruéi za to, ie pfi realizaci dila nepouiije Zadny material, 0 kterém je v dobé
jeho uiiti znémo, 2e je skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamiité napravu a nést veskeré néklady s tim spojené.
|l.7.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéi veskeré dalsi pfipadné sluiby a stavebni prace,

|l.8.

vypiyvajici jak z vyhrazeného plnéni, tak z nepodstatnych zmén uvedenych v § 222
zakona 6. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakézek, v platném znéni. Tyto prace
mohou by’/t zadény pouze v souladu s touto smlouvou a s timto zékonem.
Pfipadné zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila, oproti pfijaté nabidce zhotovitele,

poiadované objednatelem nebo vyplynou-Ii v prﬁibéhu provadéni praci, budou pfedem
smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny vé. pfipoétfi a odpoétﬁi. Teprve po jejich

odsouhlaseni mﬁiie zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich uhradu.
il.9.

l|.1O
||.11

Zmény pfedmétu dila poiadované zhotovitelem (zména materiélﬁi, technologii apod.)
odsouhlasi zhotovitel pisemné se zastupcem projektanta, objednatele a budouciho
uiivatele zapisem do stavebniho deniku nebo zapisem zkontrolniho dne. Tepn/e
po tomto odsouhlaseni vé. pfipoétii a odpoétﬁ mohou byt poiadované zmény
realizovany a zhotovitel ma nérok na jejich Cihradu.
Pokud zhotovitel provede nékteré zmény bez pisemného souhlasu objednatele,
ma objednatel prévo jejich Uhradu odmitnout.
O dohodnutvch zménach dle odst. |l.8. a ||.9., jejichi nasledkem dojde ke zvyseni
celkové ceny dila uzavfou obé strany pisemny, pofadové oéislovany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pﬁpadnou ilipravu terminu pfedéni dila a cenu dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vybudované jim v rozsahu él. ll. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnvch technickych poiadavkﬂ na vystavbu,

platnych pfedpisﬁi a platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo zmaterialﬁi

l|.12

I. jakosti s poiadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude téi odpovidat kvalita vsech
zhotovitelem provadénych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho Zadost
veskeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouiitych materialﬁ.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svvm jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel
prohlasuje, 2e se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila,

pfekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které by branily provést dilo podle
zévazkﬁi zhotovitele dle <':|. ll. této smlouvy. Odpovédnost za sprévnost a iliplnost
|l.13.

pfislusné dokumentace nese objednatel.
V
I
Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédného pracovnika pro fizeni pfedmetu dila
a komunikaci s objednatelem éi jeho zéstupcem.
Odpovédny pracovnik (jméno, telefon): ...lng. Eva Stoklaskova Hegerova

Ill. TERMiN PLNENi - STAVEN|§TE
|ll.1.

Zahéjeni plnéni:

......1.8.2019.

W V

(po podpisu smlouvy a piedani staveniste)
i|l.2.

Doba realizace dila: ...30 ...... .. kalendainich dnu
- doplni uchaze<':— kritérium hodnoceni !!!
I
_
_ _
_ I
V _ '
Terminem dokonéeni se rozumi pfedani hotového dila objednateli ti. spineni verejne

zakazky v celém rozsahu.

|ll.3.

ll|.4.

a

H

V

I

I

I

0

V

V pﬁpadé, 2e nebudou prace zvahajeov v predlpokladanam tetminu z duvodu rja strane
objednatele, budou terminy plneni V€I'6jl’1€ zakazky, na zaklade dohody smluvnich stran,
upraveny, pfi zachovéni doby realizace dila.
I
I
V
Za nesplnéni dokonéeni a pfedani pfedmétu dila v terminti stanovensm v_cl. i|l.2._
smlouvy, zdﬁivodu na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vyéi 0,2 % z celkové smluvni oenyv dila (zaokfouhlene pa cele
tisice dolﬁ) za kaidy i zapoéaty den prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty
ziiistava pravo na nahradu skody nedotéeno.
I
,
_
Zhotovitel pfedloiil objednateli pied podpisem teto smlouvy harmonogram, ze ktereho je
Tento projekt je spoluﬁnancovén
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patrno éasové a finanéni plnéni stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil.
l||.5.

|ll.6.

Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.
Jestliie je objednatel nucen zménit harmonogram, k<':emu2 je kdykoliv opravnén, je
zhotovitel povinen prizpﬁisobit provadéni dila této zméné. Neni-Ii to technicky moiné, je
povinen to bez zbyteéného odkladu sdélit pisemné objednateli a strany se neprodlené
dohodnou na reéeni této situace.
V pripadé, Ze zhotovitel nezahaji, prerusi, pozastavi nebo zastavi prace ze své viny
nebo bude zfejmé, 2e nedodrii terminy plnéni uvedené v harmonogramu, ma objednatel
kromé prav uvedenych 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 dnii pfedem na skuteénost, 2e

|||.7.
l|l.8.

|||.9.

l|l.10.

l||.11
|ll.12

zjeho strany budou nezahajeny, pferuseny, pozastaveny nebo zastaveny prace.
Vpripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % zcelkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice
dolii) za kaidv i zapoéatv kalendéfni den (nejvf/se vsak 50 000,- Ki:/den) s tim, 2e
zaplacenim smluvni pokuty ziistéva pravo na nahradu skody nedotéeno.
V pfipadé nezahajeni, pferuéeni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni
zhotovitel vézan sjednanymi terminy. Terminy se prodluiuji nejméné odobu trvani
zdrieni na zakladé uzavfeného dodatku této smlouvy.
Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét
prace v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Pfedéni a pfevzeti stavenisté
bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavfeni smlouvy 0 dilo.
Zhotovitel zabezpeéi na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté,
jeho provoz, opioceni, Udribu, pofédek a éistotu po celou dobu vystavby, v souladu
s vyhl. 268/2009 Sb. o technicky’/ch poiadavcich na stavby ve znéni pozdéjsich
predpisﬁi. Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatné sjejich spravci, s
orgény statni spravy, pripadné s objednatelem.
Zhotovitel je odpovédny za veskeré skody zpﬁisobené na stavenisti do doby predani
a prevzeti dila a vyklizeni staveniété podle obecnych ustanoveni 0 nahradé skody.
Stavenisté je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, Fadné uklidit a pokud je to moiné uvést
do pﬁivodniho stavu souéasné s piedanim a prevzetim dila. Bez splnéni této podminky
neni objednatel povinen dilo prevzit. Za prodleni odstranéni zafizeni stavenisté po dobu
delsi 5 dnﬁ po predéni a pfevzeti dila zdiiivodu na strané zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 °/8 z celkové smluvni ceny dila
(zaokrouhlené na celé tisice dolii) za kaidy i zapoéaty den prodleni (nejvyse vsak
50 000,- Kélden), s tim, 2e zaplacenim smluvni pokuty zﬁistava pravo na nahradu skody
nedotéeno.
Zhotovitel v plné mire zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vsech pracovnikﬂ
v prostoru stavenisté a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomﬁckami.
Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodriovat veskeré pﬁslusné normy, technologickél
lhﬁity, podminky ochrany Zivotniho prostredi, bezpeénostni, hygienické a poiérn_i
predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které set)’/kaji jeho éinnosti.
Pokud porusenim téchto predpisfi vznikne jakakoliv skoda, nese veskeré vzniklé nakiady

zhotovitel.
Zhotovitel, ktery je pﬁvodcem odpadﬁi dle § 4 odst. 1 pism. w) zakona é. 185/2001 Sb.
o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisﬁ (dale jen zakon 0 odpadech), _1a povinen
pri predani dila pfedloiit doklady prokazujici zpﬁisob, jakym naloiil s jednotlivymi druhy
stavebniho odpadu na dané zakézce v souladu se zakonem o odpadsoh.
Zhotovitel je povinen eliminovat hluénost a prasnost na S'(8V€'l'llS'[l' po celod dobu
v3’/stavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho Z8l!|Zel"ll.' Stavebni prace
a doprovodna éinnost souvisejici s provadénymi pracemi musi byt provad_eria_ v souladu
s nafizenim vlady <':. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uéinky hluku
a vibraci tak, aby byly dodrieny hladiny hluku predepsané timto naiizenim.
V '
Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit vesi<era zne_oister]i
a poékozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. pripade,
ie tak neuéini ani po pisemném upozornéni objednatele nebo j€hO 'z_astupcem
nejpozdéji do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %

|ll.13

l||.14

|l|.15.
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z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice dolii) za kaidv i zapoéaty

I<alend_érni den (nejvvse vsak 50 000,- Kc‘:/den). Pokud v této souvislosti vznikne
Ill.16.

jaK8KO|lV skoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
Objednatel se zavazuje vdokonéené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit
za I16] cenu uvedenou v cl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DILO
IV.1.

Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou 0 dilo jako cena nejvyse pripustna,
platna po celou dobu provadéni praci, s vyjimkou pripadﬁi stanovenych vtéto smlouvé
odilo. Je vyjédfena ocenénim technickych jednotek jednotkovymi cenami vélenéni

dle predaného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb.
Poloikovy rozpoéet (zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb)
predloiil zhotovitel souéasné s nabidkou. Jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u vsech

poloiek stavebnich praci, dodévek a sluieb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnoistvi. Nabidnuta cena dila je povaiované za cenu dila na celv rozsah
zadéni vefejné zakazky v rozsahu poloékového rozpoétu.
Cena E:ini:

Cena bez DPH:

615 179K(;

DPH (21%)=

125 188KE:

Cena s DPH:

IV.2.

744 357K¢';

Dar'1ova povinnost bude uskuteénéna v souladu se zakonem <':. 235/2004 Sb., 0 dani
z pridané hodnoty, v platném znéni.
Cenové nabidka je platné po celou dobu plnéni veiejné zakézky.
a) Veskeré zmény, doplﬁky nebo rozsireni predmétu dila, které nebyly uvedeny
v zadavaci dokumentaci a neprovedené prace, budou ocenény poloikové s pouiitim
stejnych jednotkovvch 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
IV.3.

vsech smluvnich stran - obvykla cena.
Prace, které nebudou oproti poloékovému rozpoétu zhotovitele provadény, budou
ocenény poloikové s pouiitim stejnych jednotkovych cen jako predloienv poloikovy

rozpoéet pro predmét dila a budou odeéteny z ceny dila vé. specifikaci a priréiek.

v. FINANCOVANI

V.1.

Provedené prace budou fakturovany jedenkrat mésiéné, dle poloikového rozpoétu
predloieného zhotovitelem a popf. dle jednotlivych zmén schvélenvch objednatelem,
a to na zakladé objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzeného poloikového rozpoétu,
pfiéemé za datum uskuteénéni plnéni se povaiuje posledni den vmésici. Poloikovv

rozpoéet predloii zhotovitel ke schvaleni nejpozdéji do 5 kalendérnich dnﬁi od posledniho

V.2.

V.3.
v.4.
V.5.

dne vmésici.
Bez tohoto potvrzeného poloikového rozpoétu je faktura neplatna.
Pripadné zmény stavby budou finanéné vyjadreny formou pripoétii a odpoétﬁ
aodsouhlaseny zastupci zﬁiéastnénych stran. Finanéni vyporédani techto praci bude
provedeno nejpozdéji v zavéreéné fakture.
I
Jednotlivé faktury musi splnovat naleiitosti zakona 6. 235/2004 Sb. o DPH v platnem
znéni a musi byt oznaéeny éislem projektu. V pripadé, 2e faktura nepulde obsahovat
tyto néleiitosti, objednatel je oprévnény vratit ji zhotoviteli na dopln_en|.vV takovem
pripadé se pferusi plynuti Ihiity splatnosti a nova Ihﬁita splatnosti zacne plynout
doruéenim opravené faktury objednateli.
e
_ __
Lhiita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na' 30 dnu po vj'€]ICh
prokazatelném doruéeni. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturovane castky
z L'i<':tu objednatele.
I
Pﬁ prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse Urokiii z prodleni ve vysi
0,05 % z fakturované éastky za kaidy den prodleni.
Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu uhradit objednateli veskere majetkove
sankce, které mu uloii spravni <":i jiny organ za zhotovitelem zpﬁisobené poruseni obecna
zavaznych predpisﬁi, smérnic, vvnosili, mistnich vyhlések, pravomocnych rozhodnuti
Tento projekt je spoluﬁnancovén
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V.6.

a dalsich zakonnych opatreni.
V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu,

nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vﬁiéi zhotoviteli, je objednatel opravnén
zapocist tuto éastku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky
_ (naI podkladé objednatelem vystaveného vyuétovani smluvni pokuty).

VI. PREDANI A PREVZETI PREDMETU DILA
VI.1.

Lhﬁita pro predani a pfevzeti dila je stanovena nejpozdéji do terminu uvedeného v <':I. III.2.
této smlouvy. Predani a prevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zpﬁisobem
stanovenyrri §2604 a nasl. obéanského zakoniku a touto smlouvou. Zhotovitel
je
povinen zajistit pro L'ic':e|y prejimky predloieni veskerych atestﬁi, reviznich knih, zprév
aIprotokoI0 ozkouskach stanovenych prislusnymi pfedpisy, prohlaseni 0 shodé podle
zak. Ic. 2I2/1997 Sb. o technickych poiadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich predpisﬁi

a narI. vlady 6. 163/2002 Sb., 0 technicky’/ch poiadavcich na vybrané stavebni vyrobky ve

VI.2.

zneni pozdéjsich pfedpisﬁi, provozni predpisy kobsluze dila a podminky uiivani
a
Lidréby nutné po dobu zaruéni doby.
Dale preda kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni
pfedmétu dila vtisténé a digitalni zdrojové (otevrené) podobé se zakreslenim vsech
odchylek proti projektu stavby a fotodokumentaci priibéhu stavby. Pripadné nepredani
této dokumentace a dokladﬁi bude povaiovano za vadu dila.
a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné 3 dny pfedem objednatele k prevzeti
kompletné dokonéenych éasti predmétu dila. Objednatel je povinen prizvat k predani
a prevzeti kompletné dokonéenych éasti predmétu dila osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta.
b) Objednatel prevezme pfedmét dila, bude-Ii provedeni objemu a jakost dodavky
v souladu s touto smlouvou a predé-Ii mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady
podle podminek této smlouvy.
c) Objednatel mﬁiie prevzit predmét dila i v pripadé, 2e pri prejimce bude mit predmét
dila takové vady a nedodélky, které dle objednatele nebréni Fadnému uiivani
predmétu dila a poskytne-Ii zhotovitel objednateli dostateéné zéruky, 2e vady
odstrani v terminu spoleéné dohodnutém.
d) O prﬁibéhu a vysledku prejimky budou sepsény obéma smluvnimi stranami zapisy,
v nichi budou uréeny Ihﬁity k odstranéni vad a nedodélkii.
e) Dnem podpisu zépisu 0 predani a prevzeti prechazi nebezpeéi skody k predmétu

dila na objednatele a zaéina béiet zaruéni doba.
VI.3.

Jestliie zhotovitel nedodrii jednotlivé Ihﬁty vzajemné dohodnuté v zapise opfedani
a prevzeti, stanovené pro odstranéni vad a nedodélkﬁ, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K6 za kaidv i zapoéaty den prodleni a kaidou
jednotlivou vadu éi nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, 2e zaplacenim smluvni
pokuty zﬁistava pravo na nahradu skody nedotéeno. V pripadé, 2e zhotovitel neodstranI
vady a nedodélky zjisténé pri predani a pfevzeti stavby, ma objednatel pravo, po uplynuti
stanoveného terminu, kromé naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodeiky odstranit
sam nebo prostrednictvim tretiho subjektu a to na naklady zhotovitele.
VI.4. Pfedrnét dila tgude dokonéen véetné koneéného Liklidu a rédného vyéiéténi stavby.

VII. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY
I_ I
I
I
I
VII.1. Objednatel se zavazuje, 2e zhotoviteli doda do terminu zahaieni praci doklady potrebne
k zahéjeni a realizaci dila:
a) Projektovou dokumentaci.

I I I

I

_

I

VII.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadeni dila. IPOVI|'1ﬂOS'[I
zhotovitele je umoinit vykon technického dozoru objednatele (TD), autorskeho dozoru
projektanta (AD).

. .

.

.

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu sIe _smIIuvn|n0i Ipodminkami,
projektovou dokumentaci, prisi. normami, a obecné zavaznymi pravnimi predpisygw I I
- upozornovat zépisem do stavebniho deniku a do zapisﬁi z kontrolnich dnu na ziistene
nedostatky a kontroiovat termin a zpﬁisob jejich odstranénii
I
II
- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokonéene “prace a uzavrit dohodu
0 opatrenich a terminech odstranéni zjisténvch vad a Inedodeiku.
_
Nerespektovani poiadavkﬁ technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
* 0 \' U
MIHISIEISIVO iiVOIIIﬂ\0 p|'0SﬁEdI
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opravﬁuje objednatele k pozastaveni provadéni praci a2 do doby sjednéni napravy.

Pozastaveni praci musi byt uéinéno pisemné zapisem ve stavebnim deniku, prip.
doporuéenym dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim dfivodu, kterv vedl k
pozastaveni praci. V pripadé prikazu k pozastaveni praci je objednatel opravnén od
smlouvy jednostranné odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz él. VII.21. této
smlouvy.
Vll.3. Zhotovitel je povinen zabezpeéit Uéast povéfenych pracovnikﬁi pri kontrole provédénych
praci, kterou provadi TD a éinit neprodlené opatreni k odstranéni zjisténvch vad. Vykon

tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za radné a véasné plnéni smlouvy.
V||.4. Zhotovitel bude informovat objednatele 0 stavu rozpracovaného dila na pravidelnych

poradéch (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostrednictvim TD
VlI.5.

podle potfeby stavby.
a) Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu s
platnvmi vyhléskami. Stavebni denik musi byt uloien u stavbyvedouciho na stavenisti

na pristupném misté.
b) K poiadavkfim objednatele zapsanvm do stavebniho deniku se zhotovitel
vyjadﬁ neprodlené, nejdéle do 3 pracovnich dnﬁi, pfiéemi prikaz k pozastaveni
(zastaveni) provédéni praci je povinen respektovat okamiité.
c) Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zépisy zastupci objednatele,
zastupci TD, zastupci AD, zéstupci zhotovitele.
Vl|.6. Zhotovitel je povinen pisemné (tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem) prﬁibéiné
zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vsech konstrukci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepristupnymi a to minimalné ve lhﬁité tri dnii pred jejich zakrytim.
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 naklady objednatele.
V pripadé, 2e se pri dodateéné kontrole zjisti, 2e prace nebyly radné provedeny, hradi
jejich odkryti zhotovitel.
V pripadé, 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
s odkrytim a pripadnou opravou.
Uéast objednatele na Fizeni 0 zakryti konstrukci nezbavuje zhotovitele odpovédnosti

za radné provedeni predmétu dila.
Zhotovitel nese do predéni a prevzeti dokonéeného pfedmétu dila objednateli veskerou
odpovédnost za skodu na realizovaném dile, materialu, zarizeni a jinych vécech uréenych
k jeho vystavbé zajistovanych zhotovitelem, jakoi i za skody zpﬁsobené v dﬁsledku
zavinéni tretich osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.
V|l.8. Pokud éinnosti zhotovitele dojde ke zpﬁisobeni skody objednateli nebo jinvm subjektﬁim,
je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto skodu nahradit uvedenimIdo Fadného

VlI.7.

stavu a neni-Ii to moiné, tak finanéné uhradit podle obecnych ustanoveni o nahrade
skody. Veskeré nakiady s tim spojené nese zhotovitel.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezévisle na tom, Izda
a vjaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti skoda, kterou lze vymahat
samostatné.
V|I.10. Zaruky:
Zhotovitel zodpovida za to, 2e predmét dila je provedeny podle podminek smlouvy
a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a 2e po dobu zéruéni doby bude mit
vlastnosti dohodnutévtéto smlouvé.
I I I
a) Vzéjemnou dohodou se stanovi zaruéni doba na toto dilo v délce 36 mesicu.
Zaruéni doba poéina béiet podpisem zapisu 0 predani a prevzeti dila. I I I
b) Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, 2e po dobu zarucni doby
ma objednatel pravo poiadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit \I/ady.II I I
Jestliie se ukaie, 2e vada predmétu dila je neopravitelna, avsak nebrani uzivani
dila, ma objednatel pravo na zaplaceni pfimérené slevy z ceny dila.
I
Reklamace
vad
vzniklvch
v
zéruéni
dobé
uplatni
objednatel
pisemné
u
zhotovitelIeI,I
9)
ktery je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady neprodlené, nejpozden
vsak do 10 dnil od uplatnéni oprévnéné reklamace objednatelem a vady odstranit

V|l.9.
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v co nejkratsim technicky moiném terminu.
Termin odstranéni vad bude dohodnut pisemnou formou. V pripadé, 2e se smluvni
strany na terminu odstranéni vad nedohodnou, plati, Ze Ihﬁita k odstranéni vady je 30

dnfi ode dne uplatnéni opravnéné reklamace.
Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K6 za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kaidou jednotlivou vadu s tim,
Ze zaplacenim smluvni pokuty zﬁistava pravo na nahradu skody nedotéeno.
Pokud se jedna o vadu, které brani radnému uiivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi
skody velkého rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000,- Kc": za kaidy zapoéaty den prodleni. Smluvni pokuta

se vztahuje samostatné na kaidou jednotlivou vadu s tim, 2e zaplacenim smluvni
pokuty zﬁistavé pravo na nahradu skody nedotéeno.
d) Jestliie zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnut)’/ch terminech,

nebo pokud v téchto terminech nesdéli objednateli, 2e neuznava nérok objednatele
vyplyvajici ze zaruky za jakost z dﬁvodu jeho neopravnénosti, je objednatel
oprévnén, kromé uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvéieni tyto prace
provést sém, povérit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostrednictvim
zakoupit, vyménit vadnou éi neiliplnou funkéni éast predmetu dila. Takto vzniklé fadné
doloiené naklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnﬁ od doruéeni
faktury.
e) Zaruéni doby na reklamované éasti predmetu dila se prodluiuji o dobu poéinajici

datem uplatnéni reklamace a konéi dnem odstranéni vady.
f)

Prokaie-Ii se ve spornvch pripadech, 2e objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
2e jim reklamované vada nevznikla vinou zhotovitele a 2e se na ni nevztahuje zaruéni

doba resp., 2e vadu zpﬁisobil nevhodnym uiivanim dila objednatel apod., je
VI|.11
V||.12

Vl|.13

V||.14

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé naklady.
Objednatel je povinen zhotoviteli umoinit pristup do prostoru, pokud je to potrebne
pro Fadné odstranéni vad nebo nedodélkﬁ.
Zhotovitel provede vsechny prace stanovené ve smlouvé kompletné, kvalitné a véas
podle platnych norem a pfedpisﬁi a v souladu s poiadavky verejnospravnich orgénfi
a objednatele.
Zhotovitel prohlaéuje, 2e se seznémil s projektovou dokumentaci die této smlouvy
a Zeje schopen predmét dila provést dle této dokumentace v plném rozsahu a predat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného uiivani a bez technickych vad. Dale
prohlasuje, 2e cena dila obsahuje veskeré prace a dodévky nutné pro realizaci
predmetu dila specifikovaného v této smlouvé. Cena dila nezahrnuje pripadné vady
projektové dokumentace.
Zhotovitel a objednatel si vzajemné touto smlouvou potvrzuji, 2e drobn_<I'e odchyIIky

od projektové dokumentace, které neméni celkové reseni dila, aninezvysuji cenu dIIa,
nejsou vadami, jestliie byly dohodnuty alespon souhiasnym zapisem (do stavebniho
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyznaéi v pare skuteéného provedeni dila podle
él. VI.1. této smlouvy.
I
I
Vll.15.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace Ipredane

objednatelem, které zjistil pied zahéjenim praci a v jejich prflibéhu. IPripadny soupis
zjisténych vad a nedostatkfi predané dokumentace véetné navrhfi na j6jICh odstraneni
a dopadem na predmét éi cenu dila zhotovitel pfeda objednateli. I
I
I
I
V|l.16. Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2894 a nasl. obéanskehoI;akIoniku Is tim,
2e smluvni strany se dohodly na vylouéeni moinosti uplatﬁovat usly zisk. I\Iahradu
skody je poskozena strana opravnéna vidy upiatnit, bez ohledu na smluvni pokuty
uplatnéné nebo uplatnitelné z tehoi titulu.
I I
I
I
I
Strany
nebudou
odpovédné
za
éasteéné
nebo
uplné
neplneni
smluvnich
zIavIazIku
V|I.17.
nésledkem vyssi moci. Za vyssi moo se povaiuji okolnosti, vzniklé po podepsani ItIeto
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povany, kterIé map pnm_y
vliv na plnéni predmetu dila a které smluvni strana, uplatﬁujioi pusooeni vyssi n0oc|I,
nemohla predpokladat pied uzavfenim této smlouvy, a ktere nemuze tato dotcena
smluvni strana ovlivnit pfi vynaloieni veskereho svého usili.
Tento projekt je spoluﬁnancovén
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Vll.18.
V||.19

V|l.2O

Vyskytne-Ii se pﬁtsobeni vyssi moci, lhﬁity ke splnéni smluvnich zavazkfi se prodlouii
o dobu jejiho pﬁisobeni.

Smluvni strana postiiena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvédomit
pisemné o zahajeni pﬁisobeni vyssi moci do deseti dnﬁi, a totéi se tyka konce pﬁisobeni.
Pokud by tak neuéinila, nemﬁiie se smluvni strana odvolavat na pﬁisobeni vyési moci.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:
Je-Ii na majetek zhotovitele vyhléseno insolvenéni rizeni, ve kterém bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo byl-Ii insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.
Za podminek dle § 2001 obéanského zakoniku, jestliie zhotovitel neprovadi prace
vodpovidajici kvalité a neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim dila do 14 dnii
po pisemném upozornéni nebo po upozornéni zapisem ve stavebnim deniku.
Jestliie zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude zrejmé,
2e z dﬁivodu neplnéni postupu praci dle harmonogramu delsim ne2 14 dnii, nedodrii
termin dokonéeni a predani predmetu dila.
Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné, prokazatelné doruéeno druhé
strané, pfiéemi (iéinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni.
Strany vyslovné sjednavaji, 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 treti den uloieni zasilky u posty

Vl|.21.

VI|.22.
Vl|.23.

V pripadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendarnich dnﬁi 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 veskere
naklady a skody, které mu v souvislosti s porusenim této povinnosti vznikly.
V pfipadé zastaveni provadéni praci éi zaniku smlouvy zpﬁisobeném odstoupenim
od smlouvy zapiati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené vsouladu s touto
smlouvou na zékladé inventarizace (skuteéné zabudovaného materialu). Vtomto
pripadé se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedené v této smlouvé, natakto
zaplacené prace véetné zabudovaného materialu.
Zhotovitel prohlasuje, 2e v nabidce uvedené konstrukce, technologie, vyrobky
a materialy splnuji jakostni a teohnické parametry stanovené v zadévaci dokumentaci.
Zhotovitel souhlasi die § 2e) zakona 6. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné
spravé, 2e je osobou povinou spolupiiisobit pri vykonu finanéni kontroly na pfedmét

zakazk .
Vl|.24

V|l.25

Obé stiyany se vzéjemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyi na né vznikne smluvni
narok. Dale obé smluvni strany prohlasuji, 2e povaiuji vysi smluvnich pokut dle této
smlouvy za primérenou povaze plnéni dle této smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi, 2e objednatel ma povinnost na dotaz treti osoby poskytovat
informace podle zakona é. 106/99 Sb. o svobodném pristupu k informacim \/I platnem
znéni a souhlasi stim, aby veskeré informace obsaiené vtéto smlouve, Ivyirna
osobnich ilidajii ve smyslu zak. <':. 101/2000 Sb. v platném znéni, byly na vyzadani

poskytnutytretim osobam.
V|l.26

_

_I I

_

I

_

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci SOUVISGIICI s realizaci Iproiektg
véetné iiéetnich dokladﬁi minimalné do roku 2025. Zh0'[0VIt6|Ij6 povinenI minimIa|neI
do roku 2025 poskytovat poiadované informace a dokumentaci souvisejici sreaiizaci
projektu zaméstnancﬁim nebo zmocnéncﬁm povérenych organﬁi (OPZP, MZF_>,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropskeho iliéetniho dvIoraI INejvyssIiho
kontrolniho Uradu, pfisluéného orgénu finanéni spravy a daIIsich opravnenych organd
statni spravy) aje povinen vytvorit vyée uvedenym osobam pIodminkIy Ik provedeni
kontroly vztahujici se krealizaci projektu a poskytnout jim pri provadeni kontroly
souéinnost.

VIII. ZAVERECNE USTANOVENI
V|l|.1.

Smiouvu lze zménit nebo zrusit jen_ pisemnouIfoIrmouI- <":isIoIvan§'/m dodatkem, které
budou dohodnuty a potvrzeIny podpisy opravInenycIh Izastupcu otI>ou SlT\|lI.lVI'\IICh straInI

Ostatni ujednéni zmocnencu stran pro vIastIniI provadeni sItavebnicIjI praci, pI'8SahLljICl
jejich zmocnéni se povaiuji jen za pripravna iednani, ktera nabyIva1i platnosti smlouvy
jen tehdy, budou-Ii smluvnimi stranami potvizeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako
Tcnto projcktje spolufinancovén
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nova smlouva.
VI|I.2.

Smlouva je uzavfena podle pfislusnych ustanoveni obéanského zékoniku. Pravni vztahy

zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, sefidi
VIIl.3.
VII|.4.
VIIl.5.

VIII.6.

uvedenou zakonnou ilipravou obéanského zakoniku.
Smlouva je vyhotovena ve étyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou uréeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje, 2e provedeni dila nepostoupi jinemu zhotoviteli.
Zhotovitel neni opravnén postoupit préva, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzavrené

smlouvy 0 dilo tretim osobam bez predchoziho souhlasu objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavrenim smlouvy nedopustil v souvislosti
se zadavacim rizenim sam, nebo prostrednictvim jiné osoby Zadného jednani, jei by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravﬁim nebo by zékon obchazelo, zejména

2e nenabizel Zadné vyhody osobam, podilejicim se na zadani verejné zakazky, na
VI|l.7.

VIIl.8.

VIII.9.

kterou snim objednatel uzavrel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu kostatnim
uchazeéfim nedopustil iadného jednéni narusujiciho hospodérskou soutéi.
Veskeré pisemnosti zasilané podle této smlouvy nebo vsouvislosti splnénim této
smlouvy budou vyhotoveny pisemné v éeském jazyce abudou doruéeny osobné
nebo prostfednictvim postovni prepravy c';i obdobné sluiby. Za den doruéeni
je povaiovan treti pracovni den po prokazaném odeslani pisemnosti druhé smluvni
strané, i kdyi druhé smluvni strana zésilku obsahujici pisemnost zjakéhokoliv dﬁivodu
neprevezme. Vsechny pisemnosti budou doruéovany na adresy smluvnich stran
uvedené v zahlavi této smlouvy.
Pokud je doruéovano prostfednictvim datové schranky, plati pro doruéeni postup
stanoveny pravnimi predpisy platnymi v dobé doruéovani.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zéstupci obou smluvnich
stran a Uéinnosti dnem uverejnéni v informaénim systému verejné spravy — Registru
smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi s uverejnénim celého textu této smlouvy v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e uveiejnéni v informaénim systému verejné 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
vainé a nikoIiv za népadné nevyhodnvch podminek a na dﬁikaz toho smlouvu

podepisuji.
VII|.10. Nedilnou souéast této smlouvy tvori prilohy:
- Poloikovy rozpoéet zhotovitele
- Seznam poddodavatelii
- Projektova dokumentace

Doplnény Névrh smlouvy o dilo bude pf'edéIn souéasné s nabidkou a stane se nedilnou

souéésti nabidky (iéastnika zadévaciho rizeni.
V piipadé nejasnych (idajii v nabidce (iéIastnika zadévaciho iizeni, jsou rozhodujici

doplnéné iidaje v tomto Navrhu smlouvy 0 dilo.
Uéastnik zadavaciho fizeni se v plnénIi rozsaho seznamil se zadavaci dO|§Ll|:TI6l1l3ICl. Preg
podénim nabidky si vyjasnil veskera sporna tistanoveni nebo I technic Ie ne|asnosI I
a s podminkami zadéni vefejné zakézky a se zadavaci dokumentaci souhlasi a respektuge

I 6.
Dale je (iéastnik zadévaciho iizeni seznémen s podminkami staveniste a se vseiI11i
okolnostmi, které mohou mit vliv na navrienv obsah smloIuvIy 0 dilo a na oenu dIila
apiedloiené nabidka tyto okolnosti respektuje.NedokIonaIa inforinovanost ucastnika
zadévaciho Fizeni neni difivodem k pozdéjéi zméné ceny dila a terminu ]BhO provedeni.
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lng. Eva Stokléskové Hegerové
ZAHRADY LAURUS
Hybrélec 188, 588 01 Iihlava
IC: 828 73 491, DIC: cz7158104349

)

V Hybrélci

eva.hegerova@centrum.cz
wvi/w.zahradyIa us.cz

£I42_'4.(4_'.'_€f_":‘_TI_(__Z%"_____________

dne 14.5.2019

I I Podpis osoby pravnénejednat
jmenem ci za Uéa nika zadav aciho rizeni
'
'

Josef
Kleme
nt

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 08:19:56 +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 119956734-50977-190626100918, 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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